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Iliane Fonseca e Ana Paula

Caros leitores!

Está em suas mãos mais uma “bacana” Re-
vista RPPS do Brasil, a ÚNICA específica de 
Regime Próprio do Brasil, com muitas no-
vidades e “caraca!”. As notícias são “quen-
tíssimas” dos últimos acontecimentos den-
tro do nosso RPPS, tudo para deixar você, 
gestor e ou profissional do segmento, bem 
atualizado.

É nesta edição que vamos acompanhar o 
momento mais esperado do ano, o “Oscar 
da Previdência” como os gestores o cha-
mam. Prêmio consagrado e concedido pela 
Associação Nacional de Entidades de Pre-
vidência do Estados e Municípios, a Ane-
prem, que este ano está na sua 7ª edição. 

Nas páginas verdes, saiba como está o dé-
ficit da Previdência na visão do Presidente 
do Tribunal de Contas da União, Augusto 
Nardes. Conheça o seu ponto de vista e en-
tenda um pouco mais deste assunto. 

Notaram gírias no início deste editorial? 
Não se preocupem, estamos viajando pelo 
Rio de Janeiro. Em nossa última viagem 
deste ano pelo país mostrando o Raio X do 
RPPS, evidenciamos os municípios Rio das 
Ostras, Varre-Sai e Duas Barras, os quais 
compartilham conosco exemplos de boa 
gestão. 

Finalizando nosso editorial, nossos arti-
culistas apresentam assuntos atualizados 
como “Adequação das aposentadorias e 
pensões por morte ao teto remunerató-
rio”, por Fernando Calazans; “COMPREV, o 
maior desafio na gestão e administração 
do RPPS”, por Roosevelt Benedictos; “Os 
impactos da possível reforma da previ-
dência”, por Guilherme Walter; “Reforma 
da Previdência, necessária? Em quais as-
pectos? ”, por Ludimar Rafanhim; “RPPS’s 
Carioca” por Túlio Pinheiro, “A história do 
RPPS – EC 47/05” por Ricardo Marinho e 
para terminar “O espaço é seu” por Bruno 
de Sá. 

A equipe Revista RPPS do Brasil deseja a 
todos os leitores um feliz 2017 com exce-
lentes aplicações, muita rentabilidade e 
conquistas!

Tenha ótima leitura, “morô”?! E até a pró-
xima.

Até a próxima
Iliane Fonseca e Ana Paula
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Revista RPPS do Brasil: Ministro, o senhor 
defende muito em suas palestras a necessi-
dade de sanear as contas públicas do Brasil, 
pensando na segurança previdência futura. 
Quais são suas percepções reais acerca do 
assunto?
Augusto Nardes: Em relação a previdência a 
situação é muito grave nos estados, DF e em al-
guns munícios, sendo que o déficit hoje chega 
a R$ 2,8 trilhões e sabemos que estes números 
ainda não são finais porque parte dos estados 
e municípios não prestam contas das informa-
ções. Estamos fazendo uma auditoria do TCU, 
onde mostraremos o problema da falta de infor-
mações e também a luta que é entre poderes, 
já que precisamos de informações precisas e 
nem sempre a temos. Deste modo, não pode-
mos realizar uma previsão em relação a situação 
da previdência como um todo no Brasil porque 
nem o próprio INSS possui os dados finais, nem 
estimativas do que realmente corresponde ao 
déficit atuarial, conclui-se que a situação é grave, 
somando R$ 2,8 trilhões de déficit dos Estados e 
Municípios e R$ 1,2 trilhões da União, gerando 
um déficit total de R$ 4 trilhões de reais. Estes 

números são assustadores, mas sabemos que 
o Brasil possui um potencial muito grande de 
recuperação desde que façamos um pacto pela 
governança, que estejamos todos nós imbuídos 
dessa discussão e construção coletiva. 
Sabemos que o número de exonerações que ti-
vemos em nosso país em 2016 traz um impacto 
para a previdência muito acentuado e prejudica 
os estados, municípios e a união. Também temos 
que ter uma transparência maior nas desonera-
ções, que é a isenção de tributos, pois os núme-
ros chegam a bilhões, gerando impacto mais 
negativo para os estados e municípios, e são nú-
meros como esses que o Brasil tem que discutir. 

Revista RPPS do Brasil: Quais são as principais 
dificuldades que o TCU encontra ao fazer au-
ditorias?
Augusto Nardes: Falta de comprometimento 
com as informações, tivemos acessos a algumas 
informações, mas não todas elas. O impasse que 
ficou registrado nesta auditoria que iremos pu-
blicar em breve, é que as informações não estão 
todas estabelecidas, porque há uma disputa en-
tre poderes. 

José Augusto Ribeiro Nardes, administrador de empresas, pós-graduado em Política do 
Desenvolvimento, Mestre em Estudos do Desenvolvimento e Especialista em Estatística 
do Trabalho e Atual Ministro do Tribunal de Contas da União. 

Entrevista do Ministro do 
Tribunal de Contas da União

O ministro destacou a importância da 
responsabilidade com a gestão do RPPS

Ministro Augusto Nardes durante 
entrevista à Revista RPPS do Brasil

RPPS | PÁGINAS VERDES
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Revista RPPS do Brasil: E do ponto de vista de 
governança, o senhor citou a questão de se 
governar com ética, como o TCU está vendo 
esta situação já que o Brasil não consegue por 
em prática esse mandamento?
Augusto Nardes: 80% dos auditados por nós 
não conseguem fazer gestão ética, falta trans-
parência, responsabilidade, comprometimento 
com as informações prestadas. 92% dos audita-
dos, dentro da área de segurança das jurisdições 
dos estados e municípios, não possuem um có-
digo de ética, estes são alguns pontos que temos 
que evoluir. 

Revista RPPS do Brasil: O senhor como um 
estudioso nesta questão econômica de nosso 
país, consegue ver uma “luz no fim do túnel” 
para esta questão previdenciária? 
Augusto Nardes: Vejo sim, porque se o país vol-
ta a crescer, volta a ter condições de pagar as 
aposentadorias, agora, se a situação é contrária, 
não teremos condições de evoluir como nação, 
pelo fato de que não existirá confiança dos in-
vestidores e o crescimento só vai ser possível de 
tivermos investimento por parte dos empresá-
rios, dos empreendedores. Então, é necessário 
que debata isso com a nação como um todo.

Em relação a ética na gestão, durante minha 
palestra no 16º Congresso Nacional de Previ-
dência realizado pela ANEPREM, em Vitória, no 
mês de novembro, demonstrei alguns números 
que creio serem muito importantes, já que se 
tratam de informações que recebemos e através 
dos quais podemos avaliar a governança de um 
modo geral. Se você não recebe estes números 
de todos os poderes de forma correta, não po-
demos projetar o déficit atuarial corretamente 
e não podemos realizar uma política preventiva 
para garantir o futuro da previdência. Então, é 
necessário que essas informações sejam ade-
quadas. Os números estão muitas vezes atra-
sados e defasados, isto nós constatamos nesta 
auditoria, ou seja, não nos demonstra esta reali-
dade e nós precisamos desta amostragem para 
um trabalho efetivo. 

Revista RPPS do Brasil: E quando se fala em 
tecnologia para ajudar nesse trabalho de me-
lhoria dos dados da previdência, o que o TCU 
está propondo para os próximos anos?
Augusto Nardes: Estamos fazendo auditorias 
de governança e de tecnologia de informação, 
a governança de tecnologia da informação, con-
cluímos que estamos evoluindo. Chegamos a ter 
apenas 5% de governança e tecnologia e hoje já 
estamos em 17% aprimorado, o restante ainda 
é inicial, ou seja, no “vermelho” e no “amarelo”, 
sinais de alerta. Se você não possui uma boa go-
vernança de T.I, às vezes possui boa indicação 
sobre governança de saúde, segurança, previ-
dência e especificamente para a previdência, se 
não tem uma tecnologia de informação adequa-
da, não é possível saber  quem está recebendo, 
quem faleceu, se o bolsa família está cumprindo 
o propósito, então todos esses dados só são pos-

síveis através da governança 
de T.I. 

Revista RPPS do Brasil: Para 
o TCU é fundamental aproxi-
mar-se da comunidade, dos 
brasileiros como um todo 
e aí temos estes eventos e 
congressos que são realiza-
dos, os quais se tornam ca-
nais importantes para levar 
estas informações, não é?
Augusto Nardes: Este con-
gresso (16º Nacional de Previ-
dência da ANEPREM) está sen-
do muito importante, porque 
esses congressistas/gestores 
são decisivos para termos 
uma conscientização de todos 
os envolvidos para trabalhar-
mos em conjunto, “darmos 
as mãos” para que seja reali-
zado um bom trabalho, ten-
do o reconhecimento de que 
juntos, seremos fortes, mas 
que haja uma cooperação 
conjunta dentro de todos os 
segmentos, seja na parte da 
previdência, dos funcionários, 
governantes ou empreende-
dores. Faz-se necessário nos 
unirmos em torno da nação e, 
fazermos nosso trabalho fruti-
ficar, posso dizer que estamos 
em uma situação política mui-
to grave, correndo um risco de 
haver uma crise sistêmica em 
nosso país.  Daí a necessidade 
de trabalharmos em conjunto 
para encontrarmos um ho-
rizonte e esse norte deve ter 
como base o diálogo, a coo-
peração de todos os interessados em encontrar 
um caminho que dê condições de atravessar-
mos essa crise que estamos vivendo e estabe-
lecermos uma perspectiva e um futuro melhor 
para o nosso país. 

Revista RPPS do Brasil: É bom ouvir o senhor 
nas palestras, mesmo sendo conhecedor des-
tes números negativos, podemos vê-lo oti-
mista com relação à crise, a esta problemáti-
ca pela qual estamos passando. 
Augusto Nardes: Vejo que dá para superar es-
sas dificuldades. Tenho fé e convicção, sou ide-
alista, cultivo pensamentos positivos e quando 
se estabelece positivamente apesar das dificul-
dades, conseguimos superar. 

O Brasil hoje possui uma ascensão de novos lí-
deres que poderão criar novas alternativas, po-
derão melhorar o nosso país e motivar os nos-
sos brasileiros. Esperamos que com essas novas 
eleições que tiveram este ano e com as futuras, 
possamos ter uma luz no final do túnel, mesmo 
com todas essas crises que estamos vivendo.  

Augusto Nardes 
foi um dos palestrantes 

no Congresso
da Aneprem

RPPS | PÁGINAS VERDES
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Guilherme Walter 
Atuário
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Previdência: Este é o assunto que está – 
literalmente – na boca do povo.
Os impactos da (possível) reforma da Previdência

Esta proposta de reforma ataca, certamente, pontos muito im-
portantes em termos técnicos que visam a abrandar os custos 
dos benefícios que são garantidos constitucionalmente aos ser-
vidores públicos. Dentre os aspectos apontados e sob cuja mira 
de rifles potentes estão a “idade mínima (60, 65, 70?) igualdade 
de gênero, isonomia de tratamento entre servidores (professores 
= demais)”.

Todos estes pontos, se de fato passarem a fazer parte da refor-
ma – em ela sendo efetivada – conduzirão tanto o RGPS como os 
RPPSs a uma nova realidade: menores custos dos seus benefícios 
previdenciários.

Sob um aspecto técnico, na ótica atuarial, portanto, sem partida-
rismo e sem bandeiras, simplesmente se está analisando quais 
consequências numéricas possam advir da reforma nos termos 
que está sendo proposta.

Menciona-se que o custo dos benefícios como o Auxílio-Doença 
pode aumentar, uma vez que a idade mínima seja instaurada 
a todos. Pode ser verdade, mas este não é o custo principal do 
RPPS. Devemos focar, precipuamente, nos custos do benefício de 
aposentadoria. Estes sim, terão uma redução. E a redução é lógi-
ca, pois, tecnicamente, se a reforma “empurrará” a idade média 
de atingimento das elegibilidades ao benefício de aposentadoria 
em relação ao que se observa hoje e no passado, os efeitos são: 
mais tempo de contribuição dos servidores (segurados e patro-
nal) e menos tempo de recebimento de benefício. Trocando em 
miúdos, sob a ótica dos RPPSs: mais receitas, menos despesas, 
no todo. 

Não nos esqueçamos que os RPPSs deveriam – ao menos, e 
sabemos que, infelizmente nem todos operam sob esta lógica 
– operar em capitalização. Guardar de forma antecipada para 
usufruto futuro, em síntese. Se o nosso tempo para guardar – ar-
bitrariamente – é elevado, e infelizmente, sabemos que o tempo 
de usufruição não necessariamente será também incrementado 
(contamos, quem sabe, com alguma ajuda extra da medicina, de 
melhores hábitos de vida, enfim), ou seja, pode-se afirmar que 
será reduzido; a matemática nos conduz naturalmente para me-
lhores resultados. 

Deixa-se aqui a ressalva para a questão da longevidade, muito 
discutida, mas que é e será percebida à medida que os anos fo-
rem passando, e cuja adequação atuarial igualmente deverá ser 
contemplada para as próximas avaliações atuariais.

É razoável inferir que a alíquota patronal pode diminuir com 
uma possível reforma, e que, logo, estaríamos no caminho certo. 

Como atuário, sugere-se parcimônia na conclusão, pois, constitu-
cionalmente, o objetivo atuarial dos RPPSs é um só: o do equilí-
brio. Não necessariamente reduzir a alíquota pode parecer que o 
objetivo está sendo atingido. É natural que temos uma herança 
do passado consumindo o nosso presente, os passivos atuariais 
assombrosos estão aí para que todos possamos ver como isto é 
verdade. 

A parcimônia sugerida antes respinga aqui, que é de extrema re-
levância no “conjunto da ópera”: será que as hipóteses adotadas 
estão adequadas? Puxando para o jargão técnico, estão aderen-
tes à realidade? Eis uma questão bastante importante e que deve 
ser sopesada pelos Gestores, Conselhos e demais membros dos 
RPPSs, junto de seus atuários. Uma comemorada redução na alí-
quota pode estar travestida de um passivo atuarial mal dimensio-
nado, e veja que aqui vale a remissão de novo ao objetivo consti-
tucional do equilíbrio: se este passivo estiver superdimensionado, 
também não é bom!
 
O milagre não existe. Contribuir com 25 a 30% em média da re-
muneração (entre contribuições normais patronal e do segurado 
mais a alíquota para déficit/suplementar/especial) durante 20 
anos e receber durante 20 ou mais necessita de um sério acom-
panhamento da gestão dos RPPSs, tanto em termos de investi-
mentos, atuariais, de gestão operacional, etc., do contrário, quem 
pagará a conta são os Munícipes e os cidadãos, enfim, a socieda-
de como um todo. 

E esta é a verdadeira consequência de um sistema previdenciário 
cuja técnica foi deixada de lado, seja por necessidade financeira, 
por negligência passada ou qualquer questão outra que impacte 
negativamente na construção dos ativos garantidores do RPPS. 
Estão aí os Estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro para 
provar o peso que a previdência tem em uma administração pú-
blica. E existe caso de município que está parcelando salário em 
função dos gastos com previdência também.

Enfim, resumindo, a Reforma pode trazer um impacto positivo, 
em termos técnicos, com a redução dos custos previdenciários, 
e isto seria sentido de imediato, mas principalmente no longo 
prazo, à medida que o atual grupo de ativos/inativos for sendo 
substituído pelos novos, que não chegarão nos RPPSs com gran-
de parte dos “problemas” vivenciados pelos atuais (ausência de 
contribuições, períodos sem regulamentação por parte do Estado 
para a área previdenciária, tempo de serviço = tempo de contri-
buição, etc.).

 Por fim, a questão da justiça social da reforma, essa, talvez enseje 
uma nova discussão!
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Adequação das aposentadorias e pensões por 
morte ao teto remuneratório:
entendimento do STF nos RE 609.381 e 606.358

Este paper trata da necessidade de os RPPSs adequarem os valo-
res pagos a título de aposentadoria e pensão por morte acima do 
teto remuneratório constitucional mesmo diante de decisão ju-
dicial transitada em julgado favorável ao beneficiário do regime. 

O inciso XI do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que 
instituiu o teto remuneratório, somente foi dotado de eficácia 
com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional 
(EC) nº 41/2003, ex vi do seu art. 8º. 

Em razão disso, surgiram embates judiciais sobre a existência de 
direito adquirido dos que já recebiam remuneração, aposenta-
doria ou pensão acima do teto a que se refere o art. 8º da EC 
41/03. 

Sucede que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julga-
mento do RE 609.381, pela sistemática da repercussão geral, 
acórdão publicado em 11/12/2014, declarou autoaplicável o dis-
positivo retro da EC 41/2003, que instituiu o teto remuneratório: 

RPPS | ARTIGO
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2- STF, Pleno, RE 606.358 RG / SP, Relator Ministra ROSA WEBER, j. 18/11/2015, DJe 07/04/2016.
3- A ação ordinária foi ajuizada pela interessada em 2001, portanto, pós-EC 41/03. 
4- TJMG, Apelação Cível 1.0024.11.286342-8/001, Relator Desembargadora HELOISA COMBAT, j. 18/08/2016, DJ 23/08/2016.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. 
EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMI-
TES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RES-
PALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de re-
tribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui 
eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo 
nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória 
percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com re-
gime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retri-
buição representa verdadeira condição de legitimidade para o 
pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que 
ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federa-
tivo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento 
não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibili-
dade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional 
da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos 
dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha 
sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda 
que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão 
remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite 
máximo pré-definido pela Constituição Federal. [...]. (grifos nos-
sos)

Logo, os valores recebidos por beneficiário de RPPS que obte-
ve decisão judicial favorável transitada em julgado deveriam ter 
sido ajustados ao teto desde a vigência da EC 41/03, não havendo 
falar-se em direito adquirido à percepção de valores acima do 
teto, mesmo que o abate-teto tenha sido reconhecido com base 
no regime jurídico anterior.  

Tanto é assim que o STF, nos autos do RE 606.358 , também afe-
tado a julgamento pela sistemática da repercussão geral, fixou 
tese segundo a qual “computam-se para efeito de observância 
do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da Repúbli-
ca também os valores percebidos anteriormente à vigência da 
Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pesso-
ais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores 
recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 
2015” (grifos nossos), data do julgamento do sobredito Recurso 
Extraordinário. 

Assim sendo, mesmo diante de decisão judicial transitada em 
julgado que tenha garantido a beneficiário de RPPS o direito ao 
abate-teto, prolatada com base no regramento anterior , que 
lhe permitia receber valores que sobejassem o teto, é devido o 
decote imediato e a cobrança dos valores que lhe foram pagos 
indevidamente a tal título a partir de 19/11/2015, face ao novo 
entendimento do STF firmado nos autos do RE 609.381 e do RE 
606.358, todos julgados pela sistemática da repercussão geral.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem deli-

berado no sentido de que o teto de retribuição instituído pela 
EC 41 possui eficácia imediata, submetendo às referências de 
valor máximo nele discriminadas todas as verbas remunerató-
rias percebidas pelos servidores, ainda que adquiridas segundo 
o regramento anterior, sendo que “sequer as concepções de es-
tabilidade fundamentadas na cláusula do art. 5º, XXXVI, da CF (di-
reito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), justificam o 
excepcionamento da imposição do teto de retribuição”: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 
1040, II, DO CPC - DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME NECES-
SÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO 
DE VALORES. TETO REMUNERATÓRIO. TETO REMUNERATÓRIO. 
EFICÁCIA IMEDIATA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. 
PRECEDENTE DO STF, JULGADO EM REGIME DE REPERCUSÃO 
GERAL (RE Nº 609.381/GO). VANTAGENS PESSOAIS INCORPORA-
DAS ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 41/03. INCLUSÃO NA BASE DE 
CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO. APURAÇÃO DE EXCESSO. 
COMANDO REDUTOR DO ART. 37, XI, DA CF. DESCONTOS. SEN-
TENÇA REFORMADA. 

- De acordo com a mais recente orientação do Pretório Excelso, 
no julgamento do RE 609381/GO, Tribunal Pleno, julgado em 
02/10/2014, em regime de repercussão geral, DJe 10/12/2014, o 
teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 
é de eficácia imediata, submetendo às referências de valor máxi-
mo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória 
percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime 
legal anterior. 
- Desde a redação originária da Constituição de 1988, as vantagens 
pessoais estavam incluídas no teto, a formulação original do art. 
37, XI, possuía densidade normativa suficiente para valer por si só, 
nada, sequer as concepções de estabilidade fundamentadas na 
cláusula do art. 5º, XXXVI, da CF (direito adquirido, ato jurídico per-
feito e coisa julgada), justificam o excepcionamento da imposição 
do teto de retribuição. 
- Aquilo que sobejar da incidência do teto constitui excesso, cuja 
percepção não pode ser reclamada, ainda que o direito tenha sido 
licitamente adquirido segundo uma ordem jurídica anterior (quin-
quênio e adicional trintenário incorporado antes da vigência à EC 
41/03). 
- Juízo de retratação previsto no artigo 1040, II, do CPC. 
- Sentença reformada no reexame necessário. Recurso prejudica-
do.  (grifos nossos)

DIANTE DO EXPOSTO, é necessário, salvo melhor juízo, que o ges-
tor de RPPS tome as providências para promover a adequação dos 
valores pagos aos beneficiários do regime ao teto remuneratório e 
pela cobrança dos valores que lhe foram pagos em desconformi-
dade com aludido teto a partir de 19/11/2015.
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A Emenda Constitucional nº 47/05
Em virtude de um acordo político para aprovação da 
Emenda Constitucional nº 41/03, foi promulgada em 15 
de julho de 2005, a Emenda Constitucional nº 47/05.

O aspecto mais importante desta Emenda Constitucio-
nal é a sua disposição sobre as aposentadorias especiais 
para servidores públicos portadores de deficiência, que 
exerçam atividades de risco ou que estejam sujeitas a 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física.

Essas aposentadorias especiais para pessoas portadoras 
de deficiência representa um avanço social por ser uma 
disposição nova, tanto para trabalhadores no serviço 
público, quanto para trabalhadores da iniciativa privada.

As outras duas aposentadorias especiais – para trabalha-
dores que exerçam atividades de risco ou que estejam 
sujeitos a condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física já existiam no Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), mas não nos regimes próprios 
de previdência, o que, por seu turno, também represen-
ta um enorme avanço social.

Porém, o Estado de Sergipe, por força do parágrafo úni-
co do art. 5º da Lei Federal nº 9.717/98, só poderá con-
ceder essas aposentadorias especiais quando houver a 
edição de uma lei complementar federal disciplinando 
a matéria.

Além disso, a Emenda Constitucional nº 47/05 trouxe também 
as seguintes mudanças:

- as   parcelas   de   caráter   indenizatório   previstas   em   lei   não  
serão
computadas para efeito do cálculo do limite remuneratório estipu-
lado para o servidor;
- os Estados e Distrito Federal ficam facultados a adotar, como limi-
te remuneratório único, o subsídio mensal dos Desembargadores;
- a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas 
que sejam portadores de doenças incapacitantes irá incidir so-
mente sobre a parcela do benefício que supere o dobro do teto 
do RGPS;
- os servidores públicos que tenham ingressado no serviço público 
até 15 de dezembro de 1998 podem se aposentar com direito à 
integralidade da remuneração  e
 
paridade com os servidores ativos antes do tempo mínimo de ida-
de exigido atualmente para aposentadoria (60 anos, se homem e 
55, se mulher), bastando para isso que tenham tempo de contri-
buição superior ao mínimo exigido (35 anos, se homem e 30, se 
mulher);
- no caso do item anterior, as pensões advindas de segurados ina-
tivos que se aposentaram com base naquele regramento também 
terão direito à integralidade e paridade; e
- a possibilidade de aposentadoria com paridade, inclusive quanto 
o aumento de ser de forma indireta, para aqueles servidores que 
se aposentarem com base no art. 6º da Emenda Constitucional nº 
41/03.
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O maior desafio na gestão e 
administração do RPPS

Após mais de uma década de experiência atuando diretamente 
com os mais variados tipos de Gestores de Previdência pelo País, 
dos mais qualificados aos menos experientes, de modernistas a 
conservadores, posso afirmar que 95% da classe, de forma unâ-
nime, são uníssonos e têm um sentimento latente em afirmar 
que a maior dificuldade do seu RPPS é ter que lidar com a pro-
blemática da COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

Quando o Gestor de Regime Próprio toca no assunto COMPREV,  
é certo que alegará as múltiplas dificuldades existentes, alguns 
chegam ao ponto de afirmar que são  barreiras  intransponíveis, 
que vão desde propostas ilusórias feitas diretamente ao chefe do 
Poder Executivo, com promessas  de recuperação de créditos mi-
lionários a serem “compensados”,  maldosamente, informando 
que os recursos vão para os cofres do Município, o que faz brilhar 
os olhos do Gestor Público, ante o difícil e passageiro momento 
econômico. 

Ainda dos itens de dificuldade iniciais, uma reclamação frequen-
te na pauta COMPREV é a excessiva demora na análise do pedido 

de Convênio de Cooperação Técnica com o MPS/DRPSP,  após 
passar meses tentando romper esta barreira, quando do início 
da esperada análise,  o RPPS ainda sofre com a pluralidade de en-
tendimentos sobre a verdadeira data de instituição do seu RPPS, 
interpretações subjetivas de legislações previdenciária apresen-
tada pelo Município, em que muitas das vezes são elaboradas 
sem conhecimento de causa do tema Regime Próprio de Previ-
dência Social, fatores que ocasionam atrasos na conclusão do 
processo e consequentemente na publicação no Diário Oficial da 
União do esperado Convênio de compensação. 

Decorrido longo período tentando superar as dificuldades acima, 
e mais um bom tempo de espera aguardando receber as senhas 
de acesso, vem as barreiras de ordem tecnológica, pois o atual 
sistema COMPREV é extremante complexo de instalar e opera-
cionalizar, sendo sua tecnologia extremamente arcaica e rudi-
mentar, exigindo sistemas operacionais obsoletos que já saíram 
de mercado  há anos. Parte do processo de requerimento é feito 
por um sistema WEB bem sofrível e lento, fornecido pela DATA-
PREV, e parte do processo de digitalização, por sistema instalado 

RPPS | ARTIGO
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localmente, e que para sua instalação depende de requisitos de 
softwares em desuso há vários anos. 

Ainda nessa série de desafios que o Gestor enfrenta para buscar 
a CP para o seu RPPS,  talvez a mais difícil, seja a falta de unifor-
mização e de padronização dos próprios analistas regionais do 
RGPS, que trabalham sem uma ordenação de prioridades, trans-
parecendo que não existe um protocolo de critérios  sobre quem 
e qual RPPS vai ter prioridade na análise de seus requerimentos, 
assuntos que vamos tratar mais adiante, somando se ainda a di-
ficuldade de pessoal do próprio RGPS para efetuar a tarefa de 
análise, o que aumenta ainda mais o tempo de espera. 

Por diversas vezes, não foram poucos os Gestores de RPPS que 
já me colocaram a seguinte expressão: “Em relação ao COMPREV 
a palavra de ordem me parece que é única, PROCRASTINAÇÃO”.

Superada a fase de celebração e publicação do convênio, venci-
das as dificuldades e limitações tecnológicas do sistema COM-
PREV, no momento em que finalmente o Gestor pensa que vai 
iniciar os processos de requerimentos com sucesso, ele se depa-
ra com outra realidade, a demora excessiva de alguns Tribunais 
de Contas na apreciação dos processos, e consequentemente na 
emissão do Acórdão. Tem RPPS esperando apreciação da legali-
dade do ato há mais de 10 anos, não vou nem citar o Estado por 
que este não é nosso foco, a ideia é contribuir, sensibilizar e pro-
por ideias para melhorias do atual sistema, e também não clas-
sifico esta como a maior dificuldade encontrada, pois tem TC’s 
em que a análise e a apreciação é feita de forma 100% digital e o 
acórdão é emitido, em alguns casos, em apenas 30 dias.

Não devemos esquecer senhores Gestores, principalmente 
aqueles que dirigem RPPS que já não possuem equilíbrio finan-
ceiro, e não são poucos, que muito provavelmente o fator COM-
PENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA poderia ser decisivo na atenuação 
e em alguns casos até na reversão temporária do problema, e já 
para aqueles que não possuem equilíbrio atuarial também seria 
o agente principal e de maior peso na redução do déficit atuarial.

Como não vislumbramos em curto espaço de tempo possibilida-
des de alterações, com vistas a facilitar o processo de obtenção 
da COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, gostaria de sugerir a todos 
os envolvidos no processo alguns itens, que em tese, seriam pos-
síveis de serem colocados em prática com vistas a melhorar sig-
nificativamente os procedimentos:

RGPS: Nas análises de processos, de solicitação de convênio para 
operacionalização e liberação do sistema COMPREV, observar 
preliminarmente a situação atuarial do RPPS, dando prioridades 
para aqueles que já apresentam o temido desequilíbrio finan-
ceiro;

RGPS: Dispensar o RPPS da obrigatoriedade de apresentação do 
CND e CRP, pois ambos os itens são de responsabilidade do Ente, 
e não do RPPS, que injustamente vem pagando as contas, assu-

mindo despesas de beneficiários que são de responsabilidade de 
“ambos os Regimes”, sendo assim, nada mais justo que o RGPS, 
limite-se a exigir a demonstração da regularidade previdenciária 
para com a RFB somente do próprio RPPS;

RGPS: Providenciar a urgente modernização do sistema COM-
PREV;

RGPS: Definição de regras mais claras e transparentes para as 
regionais que fazem a análise dos requerimentos dos RPPSs, 
novamente prevalecendo a lógica de priorizar por ordem de 
situação atuarial, fato que traria uma “balança”, trazendo uma 
melhor distribuição dos recursos destinados para compensação 
previdenciária;

RPPS: Para aqueles que já tem o convênio firmado, e as senhas 
de acesso ao COMPREV, priorizar o requerimento das aposenta-
dorias por implemento de idade e tempo de contribuição, dando 
maior ênfase nas aposentadorias especiais, que em quase 100% 
dos casos são as mais onerosas ao RPPS;

RPPS: Priorizar investimentos para realização de treinamento e 
capacitação, para a operacionalização do sistema COMPREV, de 
seu próprio quadro de servidores, se a opção da Gestão for pela 
contratação de consultoria, efetuar com critérios mínimos de 
preços/percentuais razoáveis, dentro da realidade do mercado;

RPPS: Informatizar a concessão dos benefícios do seu RPPS, que 
além de atender a obrigatoriedade trará celeridade, padroniza-
ção dos processos, evitará erros, desperdício de tempo e recur-
sos, e agilizará o encaminhamento dos seus processos de con-
cessão de benefícios para análise e apreciação da legalidade dos 
Atos, devendo ainda acompanhar de perto o seu andamento, 
exigindo agilidade e eficiência nas deliberações junto ao seu cor-
respondente tribunal de contas;

Agora vai uma última dica, que talvez seja  a mais importante, 
que é formarmos um grande PACTO NACIONAL, entre Regime 
Geral de Previdência Social, Regimes Próprios, Prefeitos, Asso-
ciações Regionais, CONAPREV, poder Legislativo, e segurados 
destes regimes de Previdência,  no sentido  de unir forças com 
intuito de conscientizar e cobrar a União acerca da necessidade 
de aumentar o orçamento de verbas para pagamento de COM-
PENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, que pasmem, este ano foi de pouco 
mais de dois bilhões e meio.

"Em relação ao COMPREV a 
palavra de ordem me parece 
que é única, procrastinação”.
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Reforma da Previdência necessária?
Em quais aspectos?
Os debates sobre a necessidade de uma re-
forma da previdência com relação ao RGPS 
- Regime Geral de Previdência Social, admi-
nistrado pelo INSS, e com relação aos RPPSs 
- Regimes Próprios de Previdência dos Servi-
dores Públicos, com frequência, têm tomado 
conta dos noticiários e espaços dos governos. 
A maior parte dos debates sobre o tema fun-
damenta-se em premissas discutíveis, princi-
palmente no tocante a suposto déficit no regi-
me geral e desequilíbrio atuarial nos regimes 
próprios. 

Para superar os supostos desequilíbrios sus-
tenta-se que deve haver aumento de idade 
mínima e tempo de contribuição para conces-
são de aposentadoria, sem dizer que foram 
feitas diversas alterações nas regras previstas 
na Constituição Federal de 1988, portanto, o 
que se está propondo são contra-reformas 
na área da previdência no Regime Geral de 
Previdência Social e nos Regimes Próprios.
O Brasil passou por grandes mudanças na 
previdência, onerando os segurados, como 
se a causa de desequilíbrio fiscal fosse do sis-
tema previdenciário. 

A Emenda Constitucional 20/1998 instituiu 
idade mínima para os servidores públicos e 
regras mais duras para os segurados do Re-
gime Geral. Depois da Emenda 20 foi institu-
ído o fator previdenciário para os segurados 
do Regime Geral, de forma que quanto mais 
jovem se aposentar menor será o valor do 
seu benefício. A Emenda Constitucional 41 de 
2003 foi ainda mais dura com os segurados 
no tocante à idade mínima e tempo de con-
tribuição, alterando a fórmula de cálculo dos 
benefícios e a paridade dos servidores públi-
cos aposentados com os servidores ativos. 

Foi a Emenda 41/2003 que instituiu o descon-
to previdenciário para os servidores públicos 
vinculados aos regimes próprios de previdên-
cia, extinguiu a aposentadoria proporcional e 
fixou como regra o cálculo das aposentado-
rias e pensões a média aritmética dos 80% 
melhores salários de contribuição a contar 
de julho de 1994. 
   
Depois de todas as mudanças previdenciá-
rias ocorridas nos últimos 17 anos, ressurge 
a controvérsia sobre a necessidade de uma 

nova reforma da previdência no Brasil. 
Os vinculados ao Regime Geral de Previdên-
cia Social, administrado pelo INSS, têm   suas 
aposentadorias calculadas pela média, aplica-
-se fator previdenciário e a regra dos pontos 
será progressivamente aumentada. As pen-
sões são calculadas da mesma forma e em 
sua maioria são temporárias. Ambas estão 
subordinadas ao teto de R$ 5.189,82, ou seja, 
ninguém se aposenta ou recebe pensão do 
RGPS superior a esse valor. 

Os novos servidores públicos terão que atin-
gir uma idade mínima, mesmo que tenham 
elevado tempo de contribuição. Como exem-
plo, tomemos uma servidora que começou a 
trabalhar aos 18 anos, que terá 48 anos de 
idade ao completar 30 anos de contribuição, 
mas terá que trabalhar até 55 anos de idade, 
portanto, 37 anos de contribuição. Se a mes-
ma servidora começou a trabalhar em outras 
atividades aos 15 anos de idade terá que tra-
balhar e contribuir por 40 anos.
O aumento da idade mínima tornará ainda 
mais difícil o adimplemento dos requisitos 
para se aposentar.  Considerando a expecta-
tiva de vida em algumas regiões do Brasil a 
aposentadoria pode se tornar inatingível. 

Analisando todas as mudanças ocorridas ao 
longo dos últimos 17 anos, pode-se concluir 
que eventuais reformas passam por aumento 
de idade e tempo de contribuição mínimos e 
redução de valores dos benefícios ou por mu-
danças no financiamento? 

Durante décadas, os governos recolheram 
contribuição previdenciária e não as reserva-
ram para o pagamento dos benefícios futu-
ros, portanto, não se pode agora dizer que o 
sistema é deficitário e precisa restringir direi-
tos para sustentá-los. As reais mudanças na 
previdência brasileira deveriam passar pelo 
modelo de financiamento e não pela supres-
são de benefícios. 

No Regime Geral da Previdência Social é in-
compreensível que tantas isenções existam 
para os empregadores com relação à sua par-
te patronal.  É incompreensível também que 
se tente apurar suposto déficit considerando 
apenas a contribuição dos empregados e em-
pregadores quando a Constituição Federal 

diz que o Estado deve investir no sistema de 
seguridade, incluída a previdência pública. 
Nos regimes próprios devem ocorrer aportes 
da Administração Pública para compensar os 
longos anos em que não houve a preocupa-
ção com o pagamento de benefícios futuros. 
Não se pode fazer uma reforma para retirar 
ainda mais direitos dos trabalhadores bra-
sileiros, principalmente daqueles que preci-
sam começar a trabalhar quando ainda são 
muito jovens. Outra questão que se coloca 
com grande força diz respeito a mudar a 
previdência para melhorar os caixas dos go-
vernos, sem mexer nos elevados custos do 
Poder Legislativo e demais poderes do Esta-
do Brasileiro. O maior gasto do Brasil está na 
previdência?

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que 
servidor público não tem direito adquirido a 
regime jurídico, mas no caso de eventual re-
forma deve-se preservar o direito expectado 
por aqueles que já ingressaram no serviço pú-
blico.  Há servidores que tinham uma expecta-
tiva até 15 de dezembro de 1998 e ela foi frus-
trada, houve nova frustação em 2003 e pode 
haver outra agora. Previsões constitucionais 
importantes sobre previdência ainda não fo-
ram regulamentadas para os servidores pú-
blicos desde 1988, tais como, aposentadoria 
especial para os expostos ao risco, aos agen-
tes insalubres e aos portadores de deficiência. 

Se não existe direito adquirido a regime jurí-
dico para os servidores públicos, a segurança 
jurídica deve ser preservada, no mínimo, para 
aqueles que ingressaram antes de eventual 
reforma, pois ingressaram no serviço sob a 
égide de uma legislação e organizaram suas 
vidas a partir desse regramento. Não se diga 
que em outros países a idade e tempo míni-
mos para aposentadoria são maiores, pois a 
qualidade de vida desses outros trabalhado-
res e idade do início do trabalho são muito 
diferentes. Reforma é necessária, mas para 
mudar o modelo de financiamento e não para 
suprimir direitos ou solucionar o problema 
fiscal do Brasil. 

A grande reforma a ser feita é eliminar isen-
ções e imunidades com relação à contribuição 
previdenciária e criar instrumentos eficazes 
de combate à sonegação. 
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Secretário Marcelo Caetano explica as regras que entra-
rão em vigor após promulgação da PEC 287/2016

“A grande premissa da Reforma de Previdência é a garan-
tia da sua sustentabilidade, no pagamento de aposenta-
dorias e pensões dos beneficiários do INSS e do Regime 
Próprio”, afirmou o secretário de Previdência Marcelo 
Caetano, durante a coletiva de imprensa realizada nesta 
terça-feira (6) para detalhar a proposta da Reforma da 
Previdência, a PEC 287/2016, que foi encaminhada esta 
manhã ao Congresso Nacional.

Durante sua apresentação sobre a Reforma, o secretá-
rio ressaltou que o envelhecimento rápido da população 
brasileira aliado ao déficit da Previdência tornam urgente 
a necessidade de ajustes. Com relação ao quadro demo-
gráfico brasileiro, a Previdência é diretamente afetada, já 
que nosso sistema é de repartição simples, ou seja: quem 
está na ativa sustenta o benefício de quem já está fora 
do mercado, por meio de um pacto de gerações. O Brasil 
tem hoje 12 idosos (até 64 anos) para cada 100 pessoas 
em idade ativa. Em 2060 esse número deve subir para 44 
idosos para cada 100 pessoas na idade ativa. “Mais gente 
recebe o benefício e menos gente contribui, num quadro 
que necessita ajustes para garantir a continuidade da 
Previdência”, afirmou.

Com relação ao déficit, só no Regime Geral de Previdên-
cia Social (INSS) ele foi de R$ 86 bilhões em 2015. Em 
2016, estima-se que atingirá R$ 152 bilhões. Em 2017, a 
projeção é de R$ 181 bilhões. “Nos Regimes Próprios, de 
servidores públicos, a realidade não é diferente, dadas as 
dificuldades já existentes dos Estados em cumprir a folha 
de pagamento”, afirmou o secretário.
Direito adquirido – Ele enfatizou que a proposta respeita 
o direito adquirido. “Nada se altera para quem já recebe 

aposentadorias e pensões e para as pessoas que com-
pletaram condições de acesso à sua aposentadoria ou à 
sua pensão”. Outro princípio da Reforma, segundo ele, é 
que todos contribuem, sem exceção: políticos, servidores 
e não servidores. “As regras serão iguais para todos”. No 
entanto, fez a ressalva de que os ajustes nas regras para 
as Forças Armadas serão tratados posteriormente, por 
meio de Projeto de Lei. “Mas não haverá tratamento de 
exceção. Todos vão contribuir com o processo de ajuste e 
manutenção do regime previdenciário”, concluiu.
Em linhas gerais, a Reforma estabelece idade mínima de 
aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres, com 
no mínimo 25 anos de contribuição. Haverá uma regra de 
transição para homens com 50 anos ou mais e para mu-
lheres e professores com 45 anos ou mais. Neste caso, 
deverão cumprir um período adicional de contribuição 
(pedágio) equivalente a 50% do tempo que, na data de 
promulgação da Emenda, faltaria para atingir o número 
de meses de contribuição exigido (35 anos para homens 
e 30 anos para mulheres). “Haverá uma transição para o 
novo sistema. As regras se alteram de forma gradual, em 
transição estimada entre 15 e 20 anos”.

A proposta busca fazer uma harmonização do direito 
previdenciário para os brasileiros, com a convergência 
dos regimes. “Trata-se de uma reforma fundamental 
para o país, que pensa no Estado como um todo, e que 
dure vários anos”, concluiu.

Para facilitar o entendimento da proposta, estão disponí-
veis alguns arquivos no site:
- Perguntas e Respostas
- Íntegra da apresentação do secretário Marcelo Caetano
- Texto da PEC 287/2016, em quadro comparativo
- Íntegra da PEC 287/2016

Reforma da Previdência
Proposta enviada ao Congresso garante 
pagamento de benefícios no longo prazo

ESPAÇO DA PREVIDÊNCIA

Fonte: Secom
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Segundo Domingos Augusto Taufner, 
Conselheiro Ouvidor do Tribunal de Con-
tas do Estado do Espírito Santo, hoje o 
Tribunal tem sob sua jurisdição 34 re-
gimes de previdência social em âmbito 
municipal e o RPPS dos servidores pú-
blicos estaduais. Em 2015 os RPPSs dos 
Municípios tiveram uma receita previ-
denciária de R$ 742.952.765,67 (inclui 
as contribuições, os juros de aplicações 
financeiras e outras receitas), sendo que 
a despesa foi de R$ 557.834.231,76, che-
gando num resultado orçamentário de 
R$ 183.753.210,97, atendendo ao princí-
pio do equilíbrio financeiro.

O valor das reservas dos RPPSs munici-
pais foi de R$ 1.879.979.969,75 em 2015, 
sendo que as provisões matemáticas 
necessárias foram calculadas em R$ 
3.133.976.490,00 demonstrando, de ma-
neira geral, que não há equilíbrio atua-
rial, pois há um déficit (global dos RPPSs 
de municípios) de R$ 1.253.996.520,25.

O Tribunal do Espírito Santo, buscando 
ajudar os RPPSs capixabas, implantou 
ações para melhoria do relacionamento 
entre as partes. “Em 2016 o TCE-ES im-
plantou uma secretaria especializada 
na fiscalização dos regimes próprios de 
previdência e o relacionamento com os 
RPPSs ficou mais facilitado, harmonioso, 
direcionado e uniforme. Também foi am-
pliado o diálogo com a Associação Capi-
xaba dos Regimes Próprios de Previdên-
cia (ACIP), com as Associações Nacionais, 
com a Secretária de Previdência, em-
presas de atuária e informática, em que 
esses atores participaram de reuniões 
na construção das novas exigências que 
serão aplicadas aos RPPSs nos próximos 
exercícios. A SecexPrevidência também 
participou de diversos eventos regionais 
e nacionais no intuito de se aproximar da 

realidade de seus jurisdicionados no sen-
tido de ser mais eficiente na aferição da 
política pública de gestão previdenciária.

Com esse canal direto de comunicação 
com os RPPSs, acredita-se que os mes-
mos estão se sentido mais acolhidos por 
esta Corte de Contas”, destaca o Conse-
lheiro ao afirmar que foram encontradas 
dificuldades até que as coisas começas-
sem a funcionar de fato. “Na verdade a 
dificuldade principal da SecexPrevidência 
foi a decorrente da criação e implemen-
tação de uma nova metodologia de tra-
balho, específica para os RPPSs, geração 
de conhecimento da área e dos jurisdi-
cionados, alocação de recursos humanos 
e da estruturação de procedimentos, 
métodos e conceitos para aferição da 
gestão previdenciária. No tocante aos ju-
riscionados não foram encontradas bar-
reiras e/ou resistências, fomos acolhidos 
de forma muito carinhosa, decorrente da 
filosofia da SecexPrevidência de trazê-los 
para uma construção coletiva dos novos 
normativos que serão exigidos nos próxi-
mos exercícios, neste contexto todos fo-
ram muitos receptivos e participativos”.

E o atuante  Tribunal de Contas do Es-
pírito Santo não para de inovar. Para 
2017, no âmbito das prestações de con-
tas anual, foi reformulado o conjunto 
de demonstrativos e informações que 
compõem a prestação de contas anual, 
cuja Instrução Normativa foi submetida 
em audiência pública ao crivo dos RPPSs, 
que muito contribuiram com suas dúvi-
das e anseios. Também foram ouvidas as 
sugestões apresentadas pela diretoria da 
ACIP. 

A grande novidade, somente exigida em 
março/2018 , é o demonstrativo deno-
minado de SUSTEN, em que os regimes 

TCE-MT e TCE-ES
A Revista RPPS do Brasil conversou com dois atuantes Tribunais de Contas, 
em termos de Regime Próprio, sobre o balanço das ações realizadas no de-
correr de 2016. 

Domingos Augusto Taufner, Conselheiro Ouvidor do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo e Eduardo Benjoino Ferraz, Supervisor de Controle 
Externo de RPPS do TCE-MT falam das dificuldades e conquistas das equipes 
imbuídas de ajudar os Regimes Próprios.

1-  Pendente de aprovação do Plenário.
2-  Quando da apresentação da PCA do exercício de 2017.
3-  Realizado no auditório do TCEES em agosto de 2016.

Domingos Augusto Taufner

- Conselheiro Ouvidor do Tribunal de Con-
tas do Estado do Espírito Santo
- Graduado em Engenharia Mecânica e 
Direito
- Pós-graduado em Direito Tributário
- Mestre em Direitos e Garantias Funda-
mentais pela FDV
- Professor Universitário em Direito Tribu-
tário e Previdenciário
- Procurador Geral do Ministério Público 
de Contas do ES (2010-2011)
- Presidente do Instituto Previdência e As-
sistência do Servidores do Município de 
Vitória - IPAMV (2005-2010)
- Auditor Fiscal de carreira do Município de 
Vitória (1986-2010)
- Vereador do Município de Vila Velha 
(1989-1996)
- Agente Administrativo do Instituto de Ad-
ministração Financeira da Previdência e 
Assistência Social - IAPAS (1981-1986)
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próprios irão demonstrar a viabilidade 
financeira, orçamentária e de observân-
cia dos limites de gastos com pessoal, 
previsto na LRF, do seu plano de amorti-
zação de seu déficit atuarial por todo seu 
período de duração. Essa ação do Tribu-
nal visa auxiliar os RPPSs na implantação 
de uma gestão atuarial sustentável na 
municipalidade.
Ainda no âmbito das prestações de con-
tas, também foi remodelado o escopo e 
as diretrizes de análise das prestações 
de contas anuais apresentadas pelos 
jurisdicionados, em que os relatórios 
de análise dos técnicos deste Tribunal 
irão apresentar informações acerca dos 
resultados da gestão orçamentária, fi-
nanceira e atuarial, que posteriormente 
poderá ser consultado por meio do aces-
so eletrônico ao respectivo processo no 
portal do Tribunal, agregando valor para 
a sociedade e proporcionando maior 
transparência e confiabilidade aos segu-
rados dos RPPSs.

O Tribunal de Con-
tas também atuou 
de forma orientati-
va e preventiva, por 
meio da oferta de 
treinamento espe-
cífico aos técnicos 
dos RPPSs e das 
Secretarias de Pla-
nejamento dos mu-
nicípios , na elabo-
ração da proposta 
orçamentária para 
o exercício de 2017, 
em que foram da-
dos esclarecimentos 
necessários para o 
cumprimento da le-
gislação pertinente, 
inclusive no tocante 
aos conhecimentos 
necessários para 
realização da se-
gregação de massa 
nas propostas orça-
mentárias, nos re-
gimes que optaram 
por esta forma para 
amortizar seu déficit 
atuarial.

Já no âmbito das fiscalizações será de-
senvolvido, de forma eletrônica e por 
meio de um levantamento no decorrer 
do exercício de 2017, um indicador deno-
minado de IGP (Indice de Gestão Previ-
denciária), onde esta Corte pretende ma-
pear e analisar os riscos em cada área de 

atuação dos RPPSs, e direcionar de for-
ma mais eficiente os recursos do TCEES, 
por meio de futuras fiscalizações.

O Tribunal do Mato Grosso também 
mostra serviço

Segundo o Supervisor de Controle Ex-
terno de RPPS do TCE-MT, Eduardo Ben-
joino Ferraz, o Tribunal de Contas do Es-
tado de Mato Grosso, baseado em novo 
modelo de fiscalização, com foco em 
critérios de relevância, materialidade e 
risco, instruiu 21 processos de Contas 
Anuais de Gestão de Regimes Próprios 
de Previdência Social, do exercício de 
2015. Desses, quatro fizeram parte do 
escopo da auditoria coordenada pelo 
Tribunal de Contas da União sobre os 
RPPSs.

Das irregularidades detectadas nos 
processos de Contas Anuais de Gestão, 

destacam-se as relacionadas com as ma-
térias a seguir: a) base cadastral, b) as-
pectos atuariais e c) investimentos.

Dentre as atividades de controle externo 
executadas pelo TCE-MT, merecem des-
taque as análises dos seguintes assuntos: 

a) investimentos, considerando os limites 
previstos na Resolução nº 3.922/2010, do 
Conselho Monetário Nacional, b) gastos 
com despesas administrativas, conside-
rando os limites legais, c) inadimplências 
de contribuições previdenciárias pelos 
entes vinculados.

Desse modo, ao realizar o acompanha-
mento simultâneo dos Regimes Próprios 
de Previdência Social, o TCE-MT identifi-
cou que, das 105 unidades gestoras de 
previdência própria de Mato Grosso, 19 
não receberam as contribuições previ-
denciárias, em sua totalidade, referentes 
ao exercício de 2015 ou 2016, totalizan-
do, à época da fiscalização, o montante 
de R$ 10.723.361,16.

Dentre as ações previstas para 2017, 
destaca-se a disponibilização de uma 
cartilha contendo boas práticas a serem 
adotadas nas aplicações dos recursos 

Eduardo Benjoino Ferraz é 
contador, pós-graduado em 
Direito do Estado, supervisor 
de Controle Externo de RPPS 
do TCE-MT

dos RPPSs em fundos de investimentos. 
E torcemos para que os demais Tribunais 
de Contas sigam o exemplo desses dois 
atuantes TCE’s, para que o RPPS possa en-
contrar amparo devido desse importante 
órgão de controle, afim de termos a cada 
dia um Regime Próprio mais fortalecido.
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Bruno Sá Freire Martins, servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso; advogado; pós-graduado em Direito Público e em Direito Previdenciário; 
professor da LacConcursos e de pós-graduação na Universidade Federal de Mato Grosso, no ICAP – Instituto de Capacitação e Pós-graduação (Mato Grosso), 
no Instituto Infoc - Instituto Nacional de Formação Continuada (São Paulo), no Complexo Educacional Damásio de Jesus - curso de Regime Próprio de Previdência 
Social (São Paulo); fundador do site Previdência do Servidor (www.previdenciadoservidor.com.br); Presidente da Comissão de Regime Próprio de Previdência 
Social do Instituto dos Advogados Previdenciários – Conselho Federal (IAPE); membro do Cômite Técnico da Revista SÍNTESE Administração de Pessoal e 
Previdência do Agente Público, publicação do Grupo IOB e do Conselho de Pareceristas ad hoc do Juris Plenun Ouro ISSN n.º 1983-2097 da Editora Plenum; 
escreve todas as terças-feiras para a Coluna Previdência do Servidor no Jornal Jurid Digital (ISSN 1980-4288) endereço www.jornaljurid.com.br/colunas/previdencia-
do-servidor, autor dos livros DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO, A PENSÃO POR MORTE e REGIME PRÓPRIO – IMPACTOS 
DA MP n.º 664/14 ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, todos da editora LTr e do livro MANUAL PRÁTICO DAS APOSENTADORIAS DO SERVIDOR PÚBLICO da editora 
Rede Previdência/Clube dos Autores e de diversos artigos nas áreas de Direito Previdenciário e Direito Administrativo. Colunista da Revista RPPS do Brasil.

Hipóteses de concessão de aposentadoria
no exercício do magistério

A regra constitucional que autoriza a 
aposentadoria diferenciada do profes-
sor prevê a possibilidade de  redução 
do tempo de contribuição e da idade do 
professor quando ele atuar no exercício 
do magistério no âmbito das unidades 
escolares.

A Lei n.° 11.301/06, ao regular o disposi-
tivo, afirma que o benefício será concedi-
do ao professor que atue na docência, na 
direção e na coordenação e no assesso-
ramento pedagógico.

Então, ao se analisar a norma constitucio-
nal em conjunto  com a norma ordinária 
é possível afirmar que a aposentadoria 
destina-se ao ocupante do cargo efetivo 
de professor que esteja ministrando aula 
ou exercendo qualquer das ditas atribui-
ções desde que o faça dentro das escolas.

Tanto que o STF ao julgar a ADIN 3.772 
afastou a possibilidade de o benefício 
ser concedido aos especialistas em edu-
cação, por não serem eles ocupantes de 
cargos efetivos de professor.

Maiores controvérsias não existem quan-
to ao significado da docência e da direção 
escolar, situação que não se repete quan-
to à coordenação e ao assessoramento 
pedagógico.

Daí afirmarmos in MANUAL PRÁTICO DAS 
APOSENTADORIAS DO SERVIDOR PÚBLI-
CO, livro publicado em co-autoria com 
Theodoro Vicente Agostinho, 2ª edição, 
editora Ltr, página 163:

E longe de querer definir ou mesmo con-
ceituá-las, é possível afirmar que coorde-
nador é o executivo responsável por to-
dos os aspectos pedagógicos da unidade 
escolar, englobando desde a elaboração 
da política pedagógica até o acompanha-
mento e avaliação de sua execução. 

RPPS | ARTIGO

Andressa Frizzo
Gestora do Instituto de Lucas do Rio Verde/MT

Quais são as hipóteses de concessão da
aposentadoria no exercício do magistério?

VOCÊ também pode participar. 
Envie sua dúvida, NÓS esclarecemos!

Sua participação, que pode ser identificada ou anônima, deverá ser feita 
através do e-mail: contato@revistarppsdobrasil.com.br

Já o assessor pedagógico deve dar apoio 
a todas as ações pedagógicas da escola, 
podendo-se citar como exemplo de atri-
buições as atividades relacionadas ao 
controle de frequência dos alunos e a 
elaboração do curriculum escolar, dentre 
outras.

Nunca é demais lembrar que as ativida-
des de direção, coordenação e assessora-
mento pedagógicos devem ser exercidas 
no âmbito da unidade escolar podendo 
ter a natureza de função pública ou de 
cargo, sendo que no caso deste não se 
admite, para efeitos de concessão do be-
nefício, que o mesmo seja de provimento 
efetivo, já que a investidura prévia deve 
ser em cargo efetivo de professor.

Nesse sentido foi o pronunciamento do 
Ministro Luís Roberto Barroso em deci-
são proferida em 04 de Maio de 2016, 
nos autos da Reclamação n. 17.426/ DF 
onde afirmou: 

Na linha do decidido na apreciação da 
liminar, atividades meramente adminis-

trativas não podem ser consideradas 
como magistério, sob pena de ofensa à 
autoridade da decisão proferida na ADI 
3.772/DF. Não é o fato de ser professor 
ou de trabalhar na escola que garante 
o direito à aposentadoria especial, mas 
o desempenho de funções específicas, 
associadas ao magistério de forma di-
reta. Ao lado do professor que atua em 
sala de aula, aqueles encarregados das 
atividades de direção, coordenação e 
assessoramento pedagógico se inserem 
na condução da atividade-fim da escola, 
na medida em que acompanham os pró-
prios processos educacionais. Os demais 
funcionários, embora relevantes, enqua-
dram-se neste contexto de forma menos 
íntima e, por isso mesmo, foram excluí-
dos da aposentadoria especial pela men-
cionada ADI 3.772/DF.

Portanto, a aposentadoria pelas regras 
do magistério destinam-se aos ocupan-
tes de cargos efetivos de professor que 
atuem, dentro da escola, na docência, na 
direção, na coordenação ou assessora-
mento pedagógicos.
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Presidente da ANEPREM fala sobre o desafio de realizar o 16º Congresso Na-
cional de Previdência e o 7º Prêmio de Boas Práticas de Gestão, e das expec-
tativas para 2017 

Herickson Rangel

Revista RPPS do Brasil: Qual a sua ava-
liação do 16º Congresso de Previdência?
Herickson: Considero positiva. Desde a 
montagem de toda a estrutura, painéis, 
mesa de abertura, até os profissionais 
que foram convidados para palestrar e 
debater sobre “Previdência”, demonstran-
do seu ponto de vista, opiniões divergen-
tes ou que pudessem complementar o 
assunto, e isto enriqueceu todo o evento. 
Outro momento destaque foi o Painel da 
Reforma da Previdência, onde foi exposto 
sobre as vertentes da reforma por seto-
res, como a parte técnica, a parte política, 
a parte jurídica e de comunicação, onde 
cada um representava um público: Juiz fe-
deral Fábio Souza – parte jurídica, prefeito 
Vladimir da Frente Nacional de prefeitos 
– parte política e Iliane Fonseca da Revista 
RPPS do Brasil falando sobre a questão da 
publicização da reforma. Além de toda a 
qualidade das palestras, o público aten-
deu às nossas chamadas, marcando pre-

sença. Concluímos então que acertamos 
na escolha do local, das plenárias e da 
própria estrutura que foi preparada para 
recepcionar este público de mais de 900 
pessoas.

RPPS do Brasil: Quantos estados brasi-
leiros estiveram presentes no evento?
Herickson: Das 27 unidades federativas, 
apenas dois estados não puderam com-
parecer. Temos outro dado importante, 
estavam presentes mais de 200 municí-
pios, ou seja, uma representatividade mui-
to grande, 10% dos municípios brasileiros 
que possui RPPS. Este evento mostra o 
poderio, do ponto de vista de organiza-
ção, da Aneprem, uma vez que iniciamos 
com pequenos eventos, uma Associação 
tímida, e graças a um bom trabalho dos 
diretores e conselheiros, conseguimos 
realizar mais um grandioso evento. Não 
existe decisão unilateral, todos fazem 
parte das decisões. Para esta equipe não 

existe sábado, domingo ou feriado. Isso é 
sinal de  maturidade e profissionalismo.

RPPS do Brasil: Tivemos a noite de en-
trega do 7º Prêmio de Boas Práticas de 
Gestão, que consagrou o congresso?
Herickson: Exatamente, foi uma festa 
maravilhosa, pois pudemos entregar a 
30 Regimes Próprios que conseguiram se 
classificar dentro do conceito de gover-
nança, que cumpriram as ações e as prá-
ticas de ética, transparência, prestação de 
contas, responsabilidade social e corpora-
tiva, esse prêmio que representa mérito. 
Estamos felizes em reconhecer o trabalho 
que cada um desenvolve em suas locali-
dades. 

Quando este prêmio foi criado em 2010, 
ele já nasceu com este propósito de fo-
mentar a boa gestão, desde então viemos 
ganhando notoriedade na premiação e 
também na apuração e conferência do 

Herickson Rangel feliz com 
o resultado do Congresso

RPPS | ENTREVISTA
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que chega até nós. O que mais nos toca é 
quando ouvimos alguns Institutos que fi-
caram em terceiro, quarto ou quinto lugar 
dizendo “ano que vem quero estar em pri-
meiro lugar”, e é isso que tem dado uma 
motivação para que continuem no cami-
nho  da ética e da responsabilidade social. 

RPPS  do Brasil: Como foi o trabalho da 
comissão que avaliou os critérios para 
enquadramento no Prêmio?
Herickson: Começando pela comissão 
julgadora, tivemos um auditor da recei-
ta federal representando a Secretaria 
de Previdência, um auditor do Conselho 
Federal de Administração, um auditor do 
Tribunal de Contas da União e eu como 
presidente da Aneprem realizando a 
análise desta documentação. Foram 4 
pessoas com muita experiência em audi-
toria, análise e prestação de contas para 
que os resultados retratassem a realida-
de dos RPPSs. Com relação as práticas, 
elas seguem os princípios de governan-
ça, como todas as ações que retratam a 
transparência colocamos no questioná-
rio o princípio da responsabilidade so-
cial e corporativa, todas as ações que o 
Instituto poderia desenvolver colocamos 
como critério de avaliação, e assim esta-
belecemos uma pontuação mínima para 
que esse Instituto fosse classificado e 
reconhecido como tendo desenvolvido a 
boa prática de gestão. 

RPPS do Brasil:  E está chegando 2017, 
sabemos que é um ano de renovação 
e mudança de gestores dos Institutos, 
uma vez que tivemos eleições este 
ano e que muitas pessoas vão sair por 
serem indicação política. Aumenta o 
desafio para a Associação no sentido 
de formar novamente outros gesto-
res?
Herickson: Sim, preparamos até uma 

carta à Confederação Nacional dos Pre-
feitos, aos Tribunais de Contas e esta 
carta demonstra exatamente a nossa 
preocupação com os Regimes Próprios 
e a necessidade de se ter e manter ges-
tores qualificados e com conhecimento 
técnico que possam fazer uma gestão 
efetiva e responsável, e que os prefeitos 
tenham esta preocupação com a pre-
vidência. Compartilhei esta carta com 
outras Associações Estaduais para que 
a mesma possa ser disseminada nos Tri-
bunais de Contas. Continuaremos com 
nossos eventos nacionais para capacita-
ção destes gestores, além da criação de 
cursos específicos para 2017.

RPPS do Brasil: E como está a expectati-

va para o Congresso de 2017? 
Herickson: Superar o que já foi bom em 
2016 é um grande desafio. No meu pri-
meiro ano de gestão, o meu primeiro 
evento foi desafiante, e acho que depois 
desse, os outros serão mais tranquilos. 

O 17º Congresso Nacional de Previdência 
será em Curitiba – PR, nos dias 18 a 20 de 
setembro. 

Quero agradecer a Revista RPPS do Brasil 
que sempre tem nos apoiado e divulga-
do, levando aos seus leitores as informa-
ções, além de eu participar do Conselho 
Editorial da Revista, para a Aneprem é 
muito importante termos esta parceria 
mútua. 

“Superar o que 
já foi bom  em 

2016 é um 
grande desafio.”

Herickson Rangel em entrevista 
à Revista RPPS do Brasil

RPPS | ENTREVISTA
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A segurança oferecida pelos 
profissionais Ronaldo de 

Oliveira e Marcos Almeida  
aos RPPSs

O mercado de RPPS, composto por 2.100 
institutos de Regime Próprio, está con-
tando com um reforço importante. Uma 
nova empresa nasce com o propósito de 
ser um apoio em todas as horas para o 
gestor do Regime Próprio.
As empresas LDB foram criadas pela ini-
ciativa de dois executivos e amigos, Ronal-
do de Oliveira e Marcos A. P. de Almeida, 
com larga experiência na prestação de 
serviços de Consultoria para o segmento 
dos Investidores Institucionais, quais se-
jam: os Regimes Próprios de Previdência 
Social (RPPSs), as Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFPC), tam-
bém conhecidas como Fundos de Pensão, 
as Entidades Abertas de Previdência Com-
plementar (EAPC) e as Seguradoras.

Em 19 de setembro de 2016, através do 
Ato Declaratório CVM nº 15.259, a Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM) conce-
deu a autorização para o sócio Ronaldo 
de Oliveira prestar serviços de Consultor 
de Valores Mobiliários, de acordo com o 
Artigo 27, da Lei nº 6.385, de 7/12/1976. 
Assim, em 29 de setembro do mesmo ano 
foram criadas duas empresas: a empresa 
LDB Educação Executiva LTDA e a empre-
sa LDB Consultoria e Auditoria Atuarial 
LTDA. Posteriormente, em 13 de outubro 
de 2016 foi criada a LDB Consultoria Fi-
nanceira LTDA, devidamente autorizada 
pela CVM para a prestação de serviços de 
Consultoria de Valores Mobiliários, atra-
vés do Ato Declaratório CVM nº 15.367, de 
01/12/2016.

A motivação para a criação dessas em-
presas está diretamente relacionada ao 
Curriculum do sócio Ronaldo de Oliveira, 
uma vez que ele é Bacharel em Estatística 
pela USP (Estatístico CONRE 3ª Região nº: 
1.649), Bacharel em Direito pela PUC/SP 
(Advogado OAB/SP nº 162.211), Bacharel 
em Ciências Atuariais pela PUC/SP (Atuá-
rio IBA nº 2.207) e Mestre em Engenharia 
Elétrica pela Escola Politécnica da Univer-

RPPS | CAPA

Ronaldo de Oliveira, LDB Empresas

sidade de São Paulo (POLI/USP), com sua 
dissertação de mestrado publicada na Re-
vista Resenha BM&F, edição nº 158.

Para o sócio Ronaldo Oliveira, o trabalho 
da LDB trará resultados positivos para o 
mercado. “Tendo em vista a nossa vasta 
experiência de décadas no mercado fi-
nanceiro e de capitais, e no segmento dos 
Investidores Institucionais, possuímos 
grande facilidade de se relacionar e criar 
empatia com novos clientes, comparti-
lhando sempre o conhecimento na exe-
cução das estratégias que visam buscar a 
melhor opção de investimento orientada 
à assunção do menor grau de risco de 
acordo com o apetite do cliente”, destaca 
ao salientar que “Devido à necessidade de 
realização de inúmeras visitas, reuniões 
e prospecções fora de nosso domicílio, 
não vemos o menor problema de fazer do 
avião, do carro, do ônibus, a nossa segun-
da morada”. A LDB tem visão panorâmica 
e estratégica do segmento e está sem-

pre disposta a enfrentar novos desafios 
e correr mensurados e controlados ris-
cos, buscando empreender projetos que 
acompanhem a evolução da legislação 
vigente, seja ela emanada pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), pela Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM), pelo 
Departamento de Regimes Próprios de 
Previdência no Serviço Público, etc, a fim 
de que o segmento possa sempre cres-
cer e prosperar.

Com lema de buscar dividir as responsa-
bilidades, subtrair as diferenças e somar 
os esforços, multiplicando-se assim os 
resultados, não só para a própria em-
presa, como também para os maiores e 
únicos parceiros: os clientes, a direção 
da empresa quer ajudar o segmento 
de RPPS a se consolidar. “Cremos, por 

Cremos, por fim, em um 
importante princípio que é 
de fundamental importância 
para o segmento: aqueles que 
queiram hastear e defender a 
bandeira branca, do Lado Do 
Bem, em benefício do servi-
dor de cargo efetivo, junte-
-se a nós, pois estamos no 
mesmo barco, barco este que 
JAMAIS naufragará!
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Marcos Almeida, LDB Empresas

fim, em um importante princípio que é 
de fundamental importância para o seg-
mento: aqueles que queiram hastear e 
defender a bandeira branca, do Lado Do 
Bem, em benefício do servidor de car-
go efetivo, junte-se a nós, pois estamos 
no mesmo barco, barco este que JAMAIS 
naufragará!”, destaca o Marcos Almeida.

Com os valores das empresas LDB, a LDB Educação Executiva busca, clara e 
didaticamente, através da disseminação de conhecimentos, fazer com que não 
só o segmento de RPPS evolua, como também propicie aos clientes enxergarem 
o mundo do mercado financeiro e de capitais com outros olhos, ou seja, com 
olhos futuramente de um Investidor Qualificado (IQ) ou de um Investidor Pro-
fissional.

Para tanto, oferecemos aos nossos clientes, os seguintes cursos:

• Curso preparatório para o CPA-10;
• Curso preparatório para o CPA-20;
• Análise de Investimentos – Módulo Básico;
• Análise de Investimentos – Módulo Avançado;
• Análise de Performance dos Fundos de Investimentos,
  através de consagrados indicadores;
• Matemática Financeira – Módulo Básico;
• Matemática Financeira – Módulo Avançado;
• Análise Atuarial – Módulo Básico;
• Análise Atuarial – Módulo Avançado;
• Curso customizável de acordo com o conteúdo de interesse 
  e necessidade do cliente.

Conforme os valores das empresas LDB, a LDB Consultoria Financeira está 
devidamente cadastrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) única e 
exclusivamente como Consultoria de Valores Mobiliários. Jamais estaremos 
credenciados pela CVM como Administradores/Gestores de carteiras, Agentes 
Autônomos/Distribuidores ou Analistas de Valores Mobiliários.

De acordo com os ditames do Inciso VI, do Artigo 3º, da Portaria 519/11, atu-
alizado pela Portaria MPS nº 440/13, possuímos elevado padrão ético e ótima 
reputação, para a prestação dos seguintes serviços de consultoria:

• Reuniões presenciais e/ou conference calls para realização da análise da car-
teira de investimentos e das possíveis alternativas disponíveis pelo mercado;
• Análise de Desempenho (risco x retorno) de cada um dos Veículos de Investi-
mentos;
• Enquadramento perante a Resolução do Conselho Monetário Nacional vigente;
• Elaboração dos Relatórios Trimestrais de acordo com a legislação vigente;
• Elaboração dos Relatórios Semestrais de acordo com a legislação vigente;
• Revisão da Política de Investimentos para o exercício seguinte;
• Acompanhamento da Política de Investimentos; 
• Elaboração do Demonstrativo de Política de Investimentos (DPIN);
• Elaboração do Formulário de Autorização de Aplicação e Resgate (APR);
• Credenciamento das Instituições Financeiras;
• Elaboração do Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos 
(DAIR);
• Elaboração de Processo de Seleção de Gestores;
• Para os RPPSs do Estado de São Paulo, fornecimento do xml da Audesp (Divi-
são de Auditoria Eletrônica de São Paulo).

Confira os serviços prestados pela LDB Empresas:
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Levando em conta os valores das empresas LDB, a LDB Consultoria e Auditoria Atua-
rial, visando a busca incessante do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPSs, realiza 
o dimensionamento dos compromissos do Plano de Benefícios e estabelece o Plano 
de Custeio, atendendo e observando sempre os parâmetros técnicos fixados pela 
legislação vigente para a obtenção do Cálculo Atuarial.

Para tanto, prestará os seguintes serviços de consultoria e auditoria:

• Avaliação ou Reavaliação Atuarial;
• Estudo de Aderência das Premissas Atuariais (premissas biométricas, demográficas 
e econômicas) da população analisada;
• Elaboração do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA);
• Elaboração da Nota Técnica Atuarial (NTA).

MISSÃO: 
Tendo em vista o apetite de risco e a necessidade de retorno de cada um de nossos 
clientes, buscamos subsidiá-los, através da Educação Financeira, a encontrar as me-
lhores oportunidades em face dos desafios impostos pelo mercado.

VISÃO: 
Por sempre termos trabalhado e desenvolvido toda a nossa carreira pautada pelo 
Lado Do Bem, pretendemos, com nossas empresas, dar continuidade à prestação de 
serviços para os Investidores Institucionais, agregando o máximo de valor possível 
aos clientes e, consequentemente, tornar-se o grupo de empresas mais confiável do 
mercado. 

VALORES:
Por sermos do Lado Do Bem (LDB), Honestidade, Fidelidade e Lealdade são as expres-
sões que mais vemos valor, pois uma vez contratado, de fato, literalmente, vestimos 
a camisa do cliente que nos contrata, auxiliando-o em todas as fases do processo de 
investimento para a sua tomada de decisão, prestando serviços de consultoria inde-
pendente, totalmente livre de conflitos de interesses.

“Realizamos um curso de capacitação CPA-
10 nos dias 30 de novembro e 01 e 02 de 
dezembro para os futuros conselheiros elei-
tos e indicados, titulares e suplentes, assim 
como para os servidores da Secretaria de 
Administração da prefeitura Municipal de 
Bauru. O curso contou com uma carga horá-
ria de 24 horas e a Lei Municipal 4830/2002 
exige que os membros titulares e suplentes 
para os Conselhos deverão, antes da posse 
oficial, participar de cursos de qualificação 
referentes à questão de conhecimento das 
plataformas CPA-10. E tendo conhecimento 
por meio da empresa Geração Futuro que 
o Sr. Ronaldo de Oliveira, que já atua nesta 
área há mais de 18 anos, estaria ministran-
do cursos pela LDB Empresas, convidamos-
-o para ministrar o curso. O Ronaldo tem 
uma didática incrível e por atuar há décadas 
no ramo, domina o tema. Isso proporcionou 
aos futuros conselheiros da Funprev Bauru, 
um conhecimento bem aprofundado sobre  
o sistema financeiro nacional, ética, regula-
mentação e análise do perfil do investidor, 
noções de economia e finanças, princípios 
de investimento e conceitos, fundos de in-
vestimentos e demais produtos de Investi-
mentos. Recomendamos aos colegas dos 
RPPSs o curso ministrado por Ronaldo de 
Oliveira”.  

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente do FUNPREV,  Instituto de Bauru/SP

Antonio Carlos Molina
Superintendente de São João da Boa Vista/SP

Esses são clientes  
LDB satisfeitos:

“A LDB é uma empresa que atende as nos-
sas demandas não só por oferecer consul-
tores capacitados e atualizados. A empresa 
sempre se mostra mais do que uma presta-
dora de serviços, uma grande parceira, pre-
ocupada em oferecer as melhores técnicas, 
material de apoio de qualidade e pronta dis-
posição em nos atender. Trata-se, sem dúvi-
da, de uma empresa que preza pelo profis-
sionalismo e respeito aos clientes”.

Av. Angélica, 2.503, Cj:75, Higienópolis
São Paulo - SP

CEP: 01227-200

11 3214 0372

E-mail:
contato@ldbempresas.com.br



RPPS DO BRASIL | 31ª Edição - Novembro/Dezembro de 2016 •  29

Situação 
Previdenciária
dos RPPSs
cariocas

Continuando a análise da situação previdenciária, vamos ana-
lisar os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS do es-
tado do Rio de Janeiro.

Há 75 municípios com RPPS mais o RPPS do Estado do Rio 
de Janeiro, quer dizer, 82,61% dos municípios, a maior mé-
dia do Brasil e bem acima da média nacional, de 36,85% dos 
municípios com RPPS e da média da região sudeste, que é de 
32,67%. Portanto, boa parte dos servidores públicos cariocas 
estão cobertos de seus direitos previdenciários constitucio-
nais.

O Estado tem uma população de servidores cobertos, infor-
mações de 2013 fornecidas pelo órgão regulador, 823.568 
pessoas, sendo 473.520 ativos e 350.048 aposentados e 
pensionistas. Logo a média é de 1,35 servidores para cada 
aposentado ou pensionista. Uma média baixa, menor que a 
nacional que é de 2,12. Porém está considerado o Estado e 
a capital. Desconsiderando-os, a média é de 4,14 servidores 
para cada aposentado e pensionista, só que ainda menor que 
a média nacional que é de 5,52. Este indicador mostra-se im-
portante, pois demonstra a maturidade do RPPS. 

RPPSs que tenham quantidade de ativos para cada aposenta-
do e pensionista menor que 3, provavelmente já demonstram 
déficit financeiro, isto é, os recursos auferidos anteriormente 

estão sendo consumidos ou já ocorreram aportes. Está no 
estado crítico. Os que possuem entre 3 e 5, está em estado 
preocupante, porém ainda estão em momento de acumula-
ção, decrescendo. Acima de 5, a situação de acumulação é 
confortável ainda. Logo, os RPPSs cariocas estão em situação 
crítica, considerando todos os RPPSs, e em situação preocu-
pante sem considerar o RPPSs do Estado e da capital.

A nossa análise, contudo, é averiguar através dos meios dis-
poníveis (informações disponíveis no sítio do MPS) a situação 
dos RPPSs no referido Estado. Desconsideramos, para evitar 
possíveis distorções, os dados da capital e do Governo do Es-
tado do Rio de Janeiro.

Aos 03 dias do mês de novembro do ano de 2016 dos 74 mu-
nicípios do estado que possuem RPPS, sem considerar capital 
e o Estado, 50 estavam com o Certificado de Regularidade 
Previdenciária – CRP vencido, sendo, 46 vencidos a mais de 90 
dias, fato preocupante, pois indica eventual dificuldade dos 
respectivos entes federativos em atender às disposições da 
regulação vigente expedida pelo órgão federal regulador. Os 
outros 24 municípios estavam com o CRP emitidos, sendo 16 
após análise do órgão federal regulador e 8 através de via ju-
dicial. A opção pela via judicial nos preocupa, pois indica para 
à sociedade, certo descompromisso em regularizar os crité-
rios pendentes junto ao MPS para emissão do CRP, tais como: 

RPPS | ARTIGO
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Túlio Pinheiro
Atuário, graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Ceará - UFC, Pós-Graduado em Gestão de Negócios pela Faculdade Christus, cursando MBA 

Executivo em Finanças pelo Ibmec. MIBA 1626 do Instituto Brasileiro de Atuária. Laborou na Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC na Unidade de 
Economia e Estatística - UEE, gerando informações econômicas/ estatísticas sobre as indústrias do Estado do Ceará. Adquiriu experiência em planos odontológicos 

atuando na Odonto System, empresa de abrangência nacional, ocupando o cargo de Gerente de Contas Odontológicas de Fortaleza, Natal e Juazeiro do Norte, 
atuando também em diversos setores como: Comissão e Business Intelligence. Atuou recentemente, na função de Controller e Gerente de Business Intelligence da 

SL Factoring.

repasse de contribuições, equilíbrio financeiro e atuarial etc.

Os servidores municipais temem pela eventual incapacidade 
futura dos RPPSs, apesar dos mesmos terem mais de 5,8 bi-
lhões de reais em patrimônio financeiro, em outubro de 2015, 
considerando além dos municípios, o Estado e a capital. Este 
valor é acrescido de 860 milhões de reais em parcelamentos, 
aproximadamente. 

Fizemos a análise dos RPPSs que não emitiram CRP por de-
cisão judicial e desconsideramos a capital e o Estado do Rio 
de Janeiro. 

Destes, 18 fizeram avaliação atuarial em 2015 e 11 não fazem 
o estudo atuarial há mais de 2 anos. Somente 37 RPPSs reali-
zaram o estudo atuarial em 2016.

O estudo atuarial é uma ferramenta extremamente importan-
te, pois verifica se o plano de benefícios é sustentável, isto é, 
se haverá recursos financeiros suficientes para honrar com 
todas as obrigações definidas no plano de benefícios a todos 
seus segurados. 

A sua não realização demonstra não somente o descompro-
misso com a gestão previdenciária, mas coloca em risco a sus-
tentabilidade do sistema e dos recursos públicos dado que o 
ente federativo é o fiador.

Devido a pouca representatividade dos estudos atuariais 
qualquer análise neste sentido ficará comprometida. A au-
sência de informações e a dificuldade de renovação do Cer-
tificado de Regularidade Previdenciária – CRP atrelado as no-
tícias das dificuldades financeiras dos entes federativos em 
honrar com suas obrigações gera incertezas quanto à susten-
tabilidade dos RPPSs cariocas. 

De forma geral, aconselhamos que sejam tomadas medidas 
saneadoras visando à solvência do regime previdenciário, tais 
como: 
•realização de censo previdenciário visando estruturar uma 
base cadastral para correta mensuração do estudo atuarial; 
• revisão da legislação previdenciária adequando a realida-
de do RPPS da União principalmente quanto ao benefício de 
pensão;
• adequação da base de incidência de contribuição e da remu-
neração do cargo efetivo;
• criar propostas de incentivo a permanência em atividade di-
minuindo o tempo de usufruto do benefício previdenciário; e
• revisão do plano de benefícios, retirando os auxílios.
Portanto, concluímos de forma geral, sem descer a especi-
ficidades municipais, que a situação atuarial dos RPPSs dos 
municípios cariocas não é tão confortável, porém há espaço 
de tempo necessário para tomar medidas. 

Previdência é coisa séria!

RPPS | ARTIGO
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Pela segunda vez, na nossa viagem pelo Brasil para mostrar o trabalho de gestão dos Institutos de RPPS, estamos 
passando pelo belo Rio de Janeiro.  O estado conta com 75 RPPSs e mais o Regime Próprio estadual, número que 
coloca o Rio como um dos estados com a maior média de RPPS do país. Apesar da crise previdenciária pela qual 
passam os cariocas, o RPPS ainda tem motivos para comemorar!

E é esse trabalho de governança arrojado em prol do futuro previdenciário dos servidores públicos do Rio de Janeiro 
que vamos mostrar nesta edição através dos exemplos de Varre-Sai, Rio das Ostras e Duas Barras. Bons exemplos a 
serem seguidos! Boa leitura.

RPPS | RAIO X

RIO DE JANEIRORAIO X
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O Município de Varre-Sai está localizado 
no noroeste do Estado do Rio de Janeiro. A 
história conta o porquê deste nome curio-
so. O local era visitado por muitos tropei-
ros que costumavam pernoitar em um 
velho rancho. Na porta, escrito à carvão, 
um aviso: Varre e Sai. Todos que por ali 
passavam deveriam varrer o local antes 
de seguir seu caminho. Eles não pagavam 
nada pela estadia, em troca conservavam 
o lugar limpo. Assim começou a história 
de Varre-Sai. Graças a um movimento que 
mobilizou toda a população, foi conquis-
tada em 1991, sua independência política 
e administrativa e em 01/01/1993 tomou 
posse seu primeiro prefeito. Começava 
um novo ciclo na história da centenária 
localidade, que dava os primeiros passos 
por si só.

A CAPPS.PVS (Caixa de Assistência, Previ-
dência e Pensões dos Servidores Públicos 
de Varre-Sai) é uma Autarquia Municipal, 
dotada de personalidade jurídica de di-
reito público interno, integrante da ad-
ministração indireta do Município, com 
autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial.  Foi criada pela Lei nº 189/97 
de 08/07/1997. No decorrer destes anos 
várias atualizações ocorreram e hoje está 
em vigor a Lei nº 739/2014 de 15/10/2014, 
fruto do trabalho da Direção, Conselho 
Administrativo, Executivo e Legislativo. 
Nosso Instituto de Previdência é o órgão 
gestor responsável pela administração 
do Regime de Previdência dos Servidores 
Efetivos, dos Aposentados e Pensionistas 
dos Poderes Executivo e Legislativo, e tem 
por objetivo assegurar a esses servidores 
e seus dependentes, os meios de sub-
sistência nos eventos de invalidez, idade 
avançada, tempo de serviço e morte.

Os responsáveis pela Administração e Fis-
calização da CAPPS.PVS são a Presidência 
da Autarquia (Diretor Presidente e Diretor 
do Tesouro) e o Conselho de Administra-
ção (composto por sete membros efetivos 
e sete suplentes), sendo todos eleitos por 
voto direto e secreto pelos segurados, 
excluindo apenas dois conselheiros que 
são os representantes do Poder Executivo 
(indicado pelo Prefeito) e outro do Poder 
Legislativo (indicado pela Câmara Munici-
pal). 

Nosso Instituto de Previdência, até 2014, 
contava com apenas uma profissional 

Varre-Sai
com CPA-10 e hoje nosso Comitê de In-
vestimentos conta com cinco membros, 
todos portadores de CERTIFICAÇÃO CGR-
PPS da APIMEC (Associação dos Analistas 
e Profissionais de Investimentos do Mer-
cado de Capitais).

Desde o ano de 2004 Varre-Sai não pos-
suia CRP e em 23/12/2014 conseguimos 
regularizar o CERTIFICADO DE REGULARI-
DADE PREVIDENCIÁRIA.
Todos os repasses (parte patronal, do 
servidor, parcelamentos e alíquota suple-
mentar), tanto do Executivo como do Le-
gislativo, estão em dia.
Varre-Sai possui 629 servidores ativos e 
o RPPS tem 136 aposentados e 31 pen-
sionistas que recebem seus proventos, 

rigorosamente em dia,  de acordo com 
o calendário de pagamentos criado pelo 
Instituto. (Dados de Outubro/2016).

No ano de 2015 realizamos para todos os 
servidores ativos o II SEMINÁRIO DE PRE-
VIDÊNCIA DE VARRE-SAI com palestras 
sobre Legislação Previdenciária, Atuária e 
Taxa de Administração, além de outros te-
mas.  Para os aposentados e pensionistas 
a CAPPS.PVS realizou um café da manhã 
em 2014, um almoço em 2015 e, fecha-
mos 2016 com uma confraternização. Em 
todos estes eventos aproveitamos para 
fazermos reunião de prestação de contas. 
Criamos em 2015 o site www.caixadepre-
videnciavarresai.rj.gov.br com o objetivo 
de darmos mais transparência às nossas 
ações junto aos segurados.

A CAIXA DE PREVIDÊNCIA conquistou o 1º 
LUGAR do V e do IV PRÊMIO REFERÊNCIA 
EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA/2014 e 2015 
(Categoria A – até 1.000 segurados) pro-

movido pela AEPREMERJ. Estes prêmios 
reconheceram o trabalho da Caixa de Pre-
vidência que, com criatividade, implantou 
uma gestão inovadora, onde identificou-
-se de maneira clara e precisa a excelência 
nos serviços previdenciários. Os critérios 
analisados para se ganhar os prêmios 
foram pautados nos princípios da TRANS-
PARÊNCIA, GOVERNANÇA e GESTÃO PRE-
VIDENCIÁRIA.

“Estamos planejando para 2017 a realiza-
ção de um censo previdenciário, de extre-
ma importância na elaboração do Estudo 
Atuarial e também continuaremos nos 
esforçando no sentido de economizar, ao 

máximo, os recursos da taxa de adminis-
tração objetivando a compra de uma sede 
própria ou outro bem que o Conselho de 
Administração julgar mais adequado para 
o momento. Também planejamos fazer 
reuniões de esclarecimentos e conscien-
tização com os servidores ativos, sobre a 
“possível” reforma da Previdência”, des-
taca Cristovão Benígno de Oliveira Fabre, 
professor, bacharel em Ciências Contá-
beis e presidente do Instituto.

Cristóvão é o responsável pela equipe

Sede da CAPPS.PVS

Café da manhã para beneficiários
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Rio das Ostras

A sede do Instituto é ampla e funcional

Leonardo Vasconcelos conta com uma 
equipe arrojada
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O OstrasPrev - Rio das Ostras Previdên-
cia, autarquia municipal com autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial 
está localizado próximo à região dos lagos, 
inserido na região produtora de petróleo 
do Estado do Rio de Janeiro, e fica distante 
cerca de 150 km da capital. 

Criado em agosto/94 com intuito de gerir 
recursos e benefícios previdenciários do 
município, é o quarto RPPS em recursos 
financeiros no Rio de Janeiro (excluindo a 
capital); possui equipe técnica com larga 
experiência neste segmento, visto grande 
parte de seus colaboradores pertencerem 
ao quadro efetivo do município com esta-
bilidade nas funções conferindo continui-
dade nos projetos e permitindo constante 
capacitação e desenvolvimento, agregan-
do alto valor no desempenho das funções.
Sendo gestor próprio de seus recursos, 
é pioneiro na gestão da taxa atuarial nas 
oportunidades que se apresentaram na 
elaboração do plano de custeio no cálcu-
lo atuarial, buscando alinhamento à re-
alidade econômica, no que consiste em 
adequar a exigência atuarial à realidade 
apresentada no mercado financeiro (juros 
reais); fazendo uso, a partir de 2015, de fer-
ramentas mais adequadas para assistência 
das decisões financeiras de longo prazo, 
como ALM – Asset Liability Management. 
O favorável desempenho de seus investi-
mentos ao longo dos anos, o cuidado na 
gestão previdenciária e a regularidade dos 
repasses permitiu imprimir um consisten-
te declínio na contribuição patronal, saindo 
de 16,50% em 2009, para 12,66% em 2016, 
gerando economicidade para o ente patro-
cinador e fortalecendo ainda mais a opção 
pelo sistema próprio de previdência, visto 
que a contribuição patronal para aqueles 
municípios que estão vinculados ao regime 
geral é de 22%.

Por necessidade particular, elaborou em 
2012, método de seleção e credenciamen-
to de instituições financeiras. Fazendo uso 
da relação dos maiores bancos do Sistema 
Financeiro Nacional por Patrimônio Líqui-
do, divulgada pelo BACEN, o princípio con-
siste em aplicar os recursos do OstrasPrev 
junto às Instituições Financeiras com PR-I 
(Patrimônio de referência nível I) superior 
a R$ 10 bilhões e estar, pelo menos, na 
função de administradores dos fundos de 
investimentos, sem prejuízo das demais 
funções (gestão e custódia, dentre outras). 

Desta forma, seguindo esses fundamentos 
e, baseado na atual relação do BACEN, tais 
Instituições representam, não apenas, a 
solidez patrimonial desejada, como tam-
bém expressivo volume de recursos admi-
nistrados e a larga experiência no exercício 
da atividade de administração de recursos 
de terceiros. São conceitos elementares 
para o credenciamento, elencados desde o 
início da regulamentação dos investimen-
tos dos RPPSs para definir a escolha das 
melhores e mais conceituadas Instituições 
Financeiras do mercado, – Resolução 2.652 
de 23.09.99 (art. 4º, I); Resolução 2.661 de 
28.10.04 (art. 6º, II) e Resolução 3.506 de 
26.10.07 (art. 22º, I, a). Acreditamos nesses 
princípios e os defendemos no balizamen-
to de nossas decisões, pois pretendemos 
aplicar nossos recursos sob “condições 
de segurança, rentabilidade, solvência, 
liquidez e transparência” (art. 1º, Resolu-
ção 3.922/10). No entanto, estar selecio-
nada, não implica estar credenciada para 
trabalhar com o OstrasPrev. Entendemos 
que se faz necessário oferecer opções de 
investimentos compatíveis com a Política 
de Investimentos em vigor, representar e 
defender adequadamente os interesses 
da autarquia nos produtos sob sua admi-
nistração, primar pela transparência das 
informações e em suas atividades, bem 
como, exercer em sua melhor forma o 
compromisso fiduciário assumido com nós 
cotistas.

Mantendo sua diretriz em executar com 
excelência a gestão do regime previdenci-
ário municipal, teve o mérito de aderir em 
2012 ao “Programa de Melhoria da Quali-
dade dos Dados Cadastrais dos Servidores 
do Município de Rio das Ostras” – SIPREV/

Gestão RPPS, que trata da integração de 
sistemas de gerenciamento de informa-
ções pessoais, funcionais, previdenciárias 
e atuariais, junto a Secretaria de Previdên-
cia Social. Neste projeto pioneiro, em par-
ceria com a Secretaria, formalizou em 2015 
a participação do município no “Programa 
de Apoio à Modernização da Gestão do 
Sistema de Previdência Social – PROPREV”, 
recebendo neste ano de 2016, sem ônus 
ao tesouro municipal, o Censo Cadastral 
Previdenciário, integrando os dados dos 
servidores do município ao RPPS.

Nossa estrutura organizacional, ainda em 
desenvolvimento, está voltada para con-
ferir à autarquia uma personalidade única 
em seu funcionamento, independente de 
ideologias partidárias ou interesse pesso-
al. Tendo definido em sua estrutura seg-
mentos como previdência, investimentos, 
contabilidade, controle interno, RH, jurí-
dico, administrativo, licitação, TI e perícia, 
nos confere a necessária autonomia e alto 
grau de especialização nos processos. Re-
cebemos apoio também de órgãos inter-
nos deliberativos como Conselho Fiscal, 
Conselho Municipal de Previdência, Dire-
toria Executiva e Comitê de Investimentos, 
que muito colaboram para a perfeita exe-
cução institucional.
Finalmente, nossa missão é ser referência 
na gestão e prestação de serviços previ-
denciários, garantindo a sustentabilidade 
dos recursos financeiros e os benefícios 
previdenciários, atuando de forma respon-
sável em uma gestão eficiente, transparen-
te, democrática e participativa, captando e 
capitalizando recursos para fortalecer o 
futuro dos segurados e seus dependentes.

Mais sobre o Instituto:

O CRP tem validade até maio de 2017 e os 
repasses estão em dia.
O Instituto conta com 4.239 servidores ati-
vos, 331 inativos e 116 pensionistas. (da-
dos de novembro/16).
Atual gestor: Leonardo Vasconcelos Rosa, 
graduado em contabilidade pela UFRJ. É 
Consultor de Valores Mobiliários creden-
ciado pela CVM.
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Duas Barras, terra do cantor e composi-
tor Martinho da Vila, que a homenageou 
com a canção Meu Off Rio, tem hoje 11 mil 
habitantes. Situada no coração do Estado 
do Rio de Janeiro, é o paraíso que todo ci-
dadão da metrópole sonha em desfrutar 
num final de semana.

É silenciosa, tranquila, e de quando em 
quando os galos fazem duetos com as 
aves do campo. Uma brisa traz da serra 
o perfume das flores. Com seu casario de 
arquitetura do início do século XIX, quan-
do os barões do café davam as cartas, 
conserva a ingenuidade e a timidez, guar-
dada como um bibelô, entre rios, cacho-
eiras e quaresmeiras que florescem nas 
semanas que antecedem a Páscoa.

Terra onde o bacalhau domina a gastro-
nomia, ponto de encontro das folias de 
reis do interior do Estado, plataforma dos 
admiradores da prática de parapente.

É nesta terra abençoada que está um dos 
grandes trabalhos de gestão de Regime 
Próprio carioca. O PREV DUAS BARRAS é 
o regime de previdência estabelecido no 
âmbito do Município de Duas Barras, Cria-
do em 1993, pela Lei Municipal nº 527/93, 
sob a denominação Instituto de Aposenta-
doria e Pensão – IAPDB, o RPPS do muni-
cípio de Duas Barras, denominado desde 
01 de janeiro de 2008, PREV DUAS BARRAS 
(Lei Municipal nº 918/08), tem como ob-
jetivo receber, assegurar e administrar os 
recursos financeiros e outros ativos para 
o custeio dos benefícios previdenciários 
a serem concedidos a seus segurados e 
respectivos dependentes. 

Acreditando que a boa gestão de recursos 
só acontece quando feita por profissio-
nais capacitados, foi o primeiro RPPS do 
Brasil a assinar contrato com a empresa 
de Consultoria Crédito e Mercado.

E o trabalho responsável de gestão ga-
rante ao Instituto uma situação regular 
perante os órgãos fiscalizadores, como o 
Certificado de Regularidade Previdenciá-
ria – CRP, o qual está em dia. Outro ponto 
que merece destaque é o fato de a prefei-
tura está com os repasses de em dia para 
garantir a tranquilidade aos 634 servido-
res ativos, 96 inativos e 39 pensionistas.
Ao longo dos anos, a atual gestão reali-
zou várias ações como a: implantação de 

Duas Barras

sistema para gerenciamento de dados; 
emissão de Extrato Previdenciário; aten-
dimentos individualizados a servidores 
para enquadramento das regras previ-
denciárias com simulação; capacitação 
da equipe técnica, Conselho Administra-
tivo e Comitê de Investimento através 
de participação em cursos, congressos e 
seminários; certificação do Comitê de In-
vestimento; lançamento da Cartilha Previ-
denciária como Instrumento de Orienta-
ção e pesquisa; implantação do Portal da 
Transparência através de pagina eletrôni-
ca www.prevduasbarras.rj.gov.br; 

Ouvidoria; realização de confraterniza-
ção para os inativos e pensionistas, como 
instrumento de socialização; realização 
de censo previdenciário; reforma das ins-
talações do Instituto, com aquisição de 
mobília e equipamentos de informática e 
convênio COMPREV, dentre outras.

Para Jussara Silva de Souza, funcionária 
pública municipal desde 1995, e presiden-
te do RPPS de Duas Barras desde 2005, 
fazer a Previdência Pública acontecer não 
é fácil, exige compromisso, seriedade res-
ponsabilidade, transparência e principal-
mente dedicação. “Ao longo dos 11 anos 
de gestão, sempre procuramos nos pau-
tar em princípios que pudessem tornar a 
gestão eficiente, como forma de obter re-
sultados que pudessem tornar nossa pre-
vidência estruturada, capaz de suportar e 
honrar os compromissos com os servido-
res ao longo dos anos. 

Com a certeza do dever cumprido, inicia-
mos a gestão com 2900 milhões em caixa 
e encerramos 2016 com o caixa da Pre-
vidência de 27 milhões de reais, CRP em 
dia, superávit atuarial”, destaca ao afirmar 
que “para que pudéssemos atingir nossa 
meta, várias foram as ações: Implanta-
ção da Lei de custeio, que implementou 
a segregação de massas de servidores; 
seriedade e o compromisso do Ente no 
cumprimento  da Lei;  Parcelamento dos 
débitos previdenciários e uma gestão de 
recursos que teve como objetivo esta-

A presidente Jussara com a diretora da Divisão  Administrativa e financeira - Marcia, assessora da Presidência 
- Giovana, assesora Jurídica - Luciana  e assessora Contábil – Lúcia Aparecida 

A sede atende bem as necessidades
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belecer as diretrizes das aplicações dos 
recursos garantidores dos pagamentos 
dos segurados e beneficiários do regime, 
visando atingir a meta atuarial definida 
para garantir a manutenção do seu equilí-
brio econômico-financeiro e atuarial, ten-
do sempre presentes os princípios da boa 
governança, da segurança, rentabilidade, 
solvência, liquidez e transparência, con-
forme preceitua a Resolução 3.922/2010, 
4.392/2014 e Política de Investimentos”.
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A Manaus Previdência recebeu o prêmio 
“Boas Práticas de Gestão Previdenciária”, 
da Associação Nacional de Entidades de 
Previdência de Estados e Municípios, a 
Aneprem. 

A solenidade aconteceu em Vitória/ES, 
durante o 16º Congresso Nacional de 
Previdência. “O prêmio é o reconheci-
mento da gestão austera e responsável 
da Manaus Previdência”, disse o diretor 
presidente da autarquia, Marcelo Magal-
di, representado na solenidade pelo dire-
tor de Administração e Finanças, Silvino 
Vieira.

Na Previdência de Manaus, o setor res-

ponsável pela inscrição e monitoramento 
de todas as fases do prêmio é a Assesso-
ria Técnica (Astec) que também tem a in-
cumbência de elaborar os planos de ação 
para o próximo ano. 

“Nesta participação, obtivemos 50 pon-
tos de uma pontuação máxima de 62. 
Para o próximo ano, nossa meta é atingir 
um número de pontos que nos creden-
cie estar entre os três primeiros”, desta-
cou Márcia Assunção, chefe de setor da 
Astec. “Também estamos preparando a 
nossa participação em outros prêmios, 
como o Pró-Gestão e o Programa de Qua-
lidade do Amazonas, que avalia a gestão 
pública e afins”, disse.

Gestores e servidores das 399 prefeitu-
ras paranaenses contam com um guia 
completo para cumprir a lei no último 
ano da gestão 2013-2016. Desde o final 
de março, está disponível a versão digital 
do Manual de Encerramento de Manda-
to elaborado por técnicos do TCE-PR. A 
versão impressa do material vem sendo 
entregue, ao longo do ano, em eventos 
promovidos pela Escola de Gestão Públi-
ca do Tribunal. O presidente, conselheiro 
Ivan Bonilha, destaca o papel orientador 
do Tribunal. “Não somos um órgão ape-
nas punitivo. Neste último ano da atual 
gestão municipal é necessário apoiar os 
administradores e técnicos para fechar o 
mandato com toda a documentação em 
ordem.”

Com versões impressa e digital, o Manu-
al reúne, em linguagem simples, as prin-
cipais orientações legais como: gastos 
com pessoal, dívida pública, operações 
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de crédito, convênios, publicidade e re-
muneração dos agentes políticos.

Além da Constituição Federal, do Código 
Penal e de instruções normativas do TCE-
-PR, as orientações são baseadas princi-

palmente na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e na 
Lei Eleitoral (9.504/1997). Um calendário 
enumera todas as vedações impostas 
aos gestores municipais ao longo deste 
ano eleitoral.
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As mudanças realizadas na previdência, 
está gerando polêmica por todo o país, 
onde ocorre várias manifestações por 
parte dos beneficiários e servidores das 

autarquias e população em geral que não 
concorda com as mudanças. Os servido-
res do Instituto Nacional do Seguro So-
cial em Alagoas no município de Maceió, 
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O Tribunal de Contas do Estado do Para-
ná – TCE/PR acatou o recurso do municí-
pio de Piraí do Sul/PR. Após recurso, con-
tas em 2011 são regulares com ressalva 
do ex-prefeito de Piraí do Sul/PR Antônio 

El-Achkar (gestão 2009-2012), contra o 
acórdão nº 245/14 da Segunda Câmara, 
que havia julgado irregulares as contas do 
município em 2011 e multado o ex-gestor.

Os motivos da desaprovação haviam sido 
a existência de obra paralisada e a falta 
de aporte de R$ 134.476,63 ao regime 
próprio de previdência social do municí-
pio. 

Com a nova decisão, o TCE-PR emitiu pa-
recer prévio pela regularidade das contas, 
ressalvou o equívoco contábil na realiza-
ção dos cálculos atuariais do exercício e 

afastou a multa anteriormente aplicada 
a ele.

El-Achkar alegou, em seu pedido de res-
cisão, que a obra havia sido concluída em 
2010 e que o aporte ao RPPS foi realizado 
em montante inferior ao devido porque 
o setor contábil efetuou os cálculos equi-
vocadamente, com base no exercício an-
terior. 

Além disso, ele afirmou que restou ape-
nas o saldo referente à última parcela, a 
ser pago em 2013 pela gestão atual, exi-
mindo-se da responsabilidade.

A Câmara de Pato Branco/PR realizou no 
Plenário uma audiência pública para de-
bater as questões relacionadas à previ-
dência e à aposentadoria dos servidores 
públicos. Proposto pelo vereador Raffael 
Cantu (PC do B), o evento debateu o Re-
gime Próprio de Previdência Social, de 
autoria do Poder Executivo. O RPPS existe 

para garantir os benefícios dos servido-
res, assegurando a manutenção do seu 
poder aquisitivo, ou de seus dependentes, 
quando ocorrer a perda da capacidade de 
trabalho, seja por idade, invalidez ou fa-
lecimento.

Segundo as regras, obrigatoriamente todo 
segurado ativo contribui com 11% sobre 
o valor de seu vencimento, excluídas as 
vantagens temporárias ou subsídios não 
inerentes ao cargo do titular. O servidor 
que acumular dois vínculos empregatícios 
deve contribuir sobre cada um. O segu-
rado inativo e o pensionista contribuem 
com 11% do valor dos proventos que ex-
ceda o teto de benefício fixado pelo Regi-
me Geral de Previdência Social. O municí-

pio contribui com 18% sobre o valor dos 
vencimentos dos servidores, acrescidos 
das contribuições suplementares. 

A taxa de administração é de responsabi-
lidade ente público, ou seja, do município 
em até 2%.

Participaram da audiência além dos ser-
vidores, o presidente da Comissão Provi-
sória de Estudos para Instituição do Re-
gime Próprio, Ademilson Candido Silva, 
o presidente do Sindicato dos Servidores 
Públicos, Nelcio Renato Alves Ferreira, 
representante da App-Sindicato, Anali-
ce Pagliosa, representantes da empresa 
Actuary, Fernando Traleski e Jeferson de 
Amorin e vereadores.

realizaram uma manifestação, contra as 
mudanças na Previdência Social e contra 
o que eles consideram um sucateamento 
do próprio órgão. A manifestação aconte-
ceu no centro da cidade em frente ao pré-
dio-sede do INSS, na antiga Rua da Praia.
Os manifestantes reclamam da série de 
mudanças nos órgãos que compunham 
a Previdência Social, por meio da Medida 
Provisória nº 726. Segundo a presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores em Segu-
ridade Social e Trabalho no Estado de Ala-
goas, Lucia Maria dos Santos, o protesto 
acontece no Dia Nacional em Defesa da 
Previdência e busca mostrar à sociedade 
que as medidas tomadas pelo presidente 
em exercício estão prejudicando e podem 
sucatear o órgão.

Para a sindicalista, essas mudanças po-
dem fazer com que a previdência seja 
terceirizada. “Não estamos reclamando 
do aumento da demanda que vai acon-
tecer, mas o número de servidores será 
o mesmo para fazer mais funções e isso 
pode prejudicar os serviços que já tem ca-
rência”, falou Lucia, ao reforçar que não 
haverá concurso público.
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Aconteceu no Tribunal de Contas do Es-
tado da Paraíba, um seminário para de-
bater sobre o déficit de R$ 60 bilhões na 
Previdência dos Estados. Com um déficit 
de R$ 60,9 bilhões nos Estados e R$ 35,5 
bilhões da União a Previdência Social 
tende a entrar em colapso nos próximos 
anos se as reformas que estão sendo pro-
postas pelo Governo não forem adotadas 

com urgência. O auditor Hélio Carneiro 
Fernandes, representante da Secretaria 
da Previdência, em sua palestra no pai-
nel “Panorama dos Regimes próprios da 
Previdência Social, durante o Seminário 
“Gasto Público e Políticas Sociais em um 
Cenário de Crise”, realizado pelo Tribunal 
de Contas do Estado – TCE-PB, no Audi-
tório Celso Furtado, do Centro Cultural 

Foram empossados no Instituto de Cuia-
báPrev no município de Cuiabá-MT os 
novos conselheiros previdenciários elei-
tos para exercer mandato no biênio 
2016/2018. A solenidade aconteceu na 
sede da Autarquia e na ocasião, foram 
apresentadas as novas diretrizes do con-
selho regidas pela Lei de Reestruturação 
do Regime Próprio de Previdência Social.

O novo conselho é composto por nove 
membros, cada um com seu suplente. 
Desses, cinco foram eleitos por votação 
direta e quatro indicados pelos chefes dos 
Poderes Executivo e Legislativo. A nomea-
ção está disposta pelo decreto nº 6.101 de 
9 de setembro, publicada no Diário Oficial 
de Contas de 13 de setembro. O secretário 
de gestão Eroaldo Oliveira acompanhou a 
posse e parabenizou o trabalho dos servi-
dores à frente do conselho. 

Por decisão unânime dos membros 
da Primeira Câmara de Julgamen-
tos do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso foram julgadas regulares as 
contas anuais de gestão do Fundo 
Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de Nova 
Santa Helena/MT, referentes ao 
exercício de 2015, sob a responsabi-
lidade da gestora Bruna Maria Pro-
cópio Parron. 

A decisão foi tomada durante ses-
são ordinária e o relator foi o conse-
lheiro Moisés Maciel. A auditoria foi 
realizada de acordo com as normas 
e os procedimentos aplicáveis à Ad-
ministração Pública, como base nas 

informações prestadas ao Tribunal 
de Contas por meio do Sistema Aplic, 
das informações extraídas dos siste-
mas informatizados do órgão, e das 
publicações nos órgãos oficiais de 
imprensa. Tendo analisado os autos 
e não encontrado falhas, o conse-
lheiro relator encaminhou seu voto 
no sentido de aprovar as contas. 

No entanto, destacou que a quitação 
não impede que sejam processadas 
denúncias e representações referen-
tes a atos de gestão que por ventu-
ra não tenham sido analisados nos 
autos, uma vez que o processo de 
contas se baseou em exames docu-
mentais por técnica de amostragem.

Ariano Suassuna do TCE. Hélio Carnei-
ro adiantou alguns pontos que devem 
ser propostos para as aposentadorias, 
a exemplo da idade mínima, que deverá 
ser de 65 anos para homens e mulheres. 
Na proposta, adiantou que haverá uma 
faixa de transição. Ou seja, para aquelas 
pessoas que já tenham completado os 50 
anos, o cálculo será mantido, mas com 
um acréscimo de 50% em relação aos 
dias que ainda faltam para completar a 
idade mínima de aposentadoria.

Os principais problemas dos regimes pró-
prios na Paraíba foram apresentados no 
painel pela auditora Sara Rufino, quem 
apontou, entre as deficiências da gestão 
previdenciária, o não repasse da contri-
buição dos servidores. José Antônio Co-
elho Cavalcanti, diretor de Recursos Hu-
manos do Tribunal de Justiça da Paraíba 
fechou o ciclo de painéis falando sobre as 
diferenças entre o Regime Próprio e o Re-
gime Geral da Previdência.

Ele destacou o comprometimento de to-
dos com os resultados positivos que o mu-
nicípio vem colhendo. “A posse dos novos 
membros do conselho reafirma uma das 
nossas missões, que é estabelecer uma 
gestão democrática, participativa, ouvindo 
os representantes dos Poderes Executivo, 

Legislativo e os próprios segurados. Estão 
todos de parabéns pelos trabalhos já exe-
cutados. Esse processo é de vocês. Estar 
mais próximo dele só vem auxiliar ainda 
mais, nas melhorias. E como consequên-
cia, uma colheita de ótimos resultados”, 
disse.
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_ RPPS | Registros

Visando evidenciar o que as regiões brasileiras estão construindo em termos de Regime 
Próprio de Previdência Social, a Revista RPPS do Brasil criou o espaço RPPS raio X, cujo 
objetivo é fazer um raio x das Associações e dos Institutos de cada região do Brasil. Na 32ª 
Edição da Revista RPPS do Brasil, vamos mostrar o RPPS do Estado do MATO GROSSO. Por-
tanto, se você é gestor ou trabalha com esse segmento, não perca a oportunidade. Entre em 
contato através do e-mail: contato@revistarppsdobrasil.com.br ou através dos telefones: 
64 3411 6345 | 99949 7898 – VIVO e WhatsApp | 98122-1263

RPPS | EM FOCO
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Texto e fotos ilustrativas: Fundação AmazonPrev | Foto da premiação: Revista RPPS do Brasil

Fundação AMAZONPREV

BOAS PRÁTICAS

Entre as 3 melhores instituições de Previdência do País

A Fundação Amazonprev obteve o reconhecimento oficial 
de seu elevado nível de qualidade nos serviços prestados 
aos segurados do Estado do Amazonas, por ter sido con-
siderada uma das 3 melhores Instituições de Previdência 
do País, que desenvolve Boas Práticas de Gestão Previden-
ciária.

O prêmio “Boas Práticas de Gestão Previdenciária” é con-
cedido em 3 categorias de RPPS: pequeno, médio e grande 
porte, nas quais se enquadram mais de 2 mil RPPS existen-
tes no Brasil. Nesta 7ª edição, concorreram na categoria 
de grande porte 16 institutos de todo o País (instituições 
com mais de 5 mil segurados, caso da Amazonprev). Para 
a classificação na categoria de grande porte, é necessário 
obter, no mínimo, 45 pontos. A Amazonprev alcançou 56 
pontos conquistando o 3º lugar.

As avaliações foram realizadas por uma Comissão com-
posta por representantes da ANEPREM e do Ministério da 
Previdência Social – MPS, por meio de ações baseadas nos 
princípios de transparência; equidade; ética; responsabi-
lidade corporativa e social. Para concorrer, os RPPS deve-
riam estar com o Certificado de Regularidade Previdenci-
ária – CRP válido no ato da inscrição. A Amazonprev está 
com o seu certificado válido até janeiro de 2017 e desde a 
sua implantação (2003) nunca deixou de obter a renova-
ção do CRP junto ao Ministério da Previdência Social – MPS, 
o que comprova o cumprimento dos 36 requisitos exigidos 
para essa certificação.
A cerimônia de entrega da premiação ocorreu no dia 08 de 
novembro/16 durante o 16º Congresso Nacional de Previ-
dência da ANEPREM, em Vitória/ES.

Segundo a Diretora de Administração e Finanças da Ama-
zonprev, Adelaide Cruz, a busca por prestar um serviço de 
excelência ao seu público é antiga. “Desde a sua implan-
tação, a Amazonprev vem empreendendo uma gestão 

Presidente do AmazonPrev, Fabio Garcia

Diretora de Administração e 
Finanças, Adelaide Cruz 

voltada para desenvolver ações inovado-
ras no âmbito dos Regimes Próprios de 
Previdência Social, que visam à melhoria 
dos serviços previdenciários, através do 
comprometimento com a performance 
do ativo e do passivo previdenciário, com 
a modernização de sua infraestrutura 
tecnológica e física, assim como com a 
capacitação de seus servidores, a fim de 
prestar um serviço dentro dos padrões de 
qualidade ao segurado e obter o reconhe-
cimento do Governo, como ente patronal, 
dos segurados, dos órgãos fiscalizadores 
e da sociedade em geral, garantindo a 
sustentabilidade e perenidade do Fundo”, 
explica.

A Diretora disse ainda que o objetivo da Instituição é continuar sendo 
referência nacional em Previdência e elevar a posição da Amazonprev 
nesse ranking. “A conquista do terceiro lugar na ANEPREM, ao tempo 
em que valoriza a Fundação e seus servidores, reforça a ideia de per-
tencimento que cada segurado deve nutrir pelo órgão responsável pela 
segurança de seu futuro”. 

Para o Diretor – Presidente, Fabio Garcia, que assumiu a presidência da 
Fundação há pouco mais de um ano, a conquista é resultado de mui-
to trabalho e comprometimento dos servidores com suas atividades e 
com o segurado.

“É um orgulho para nós recebermos esse prêmio, pois há um esforço, 
uma dedicação constante da equipe para cumprir o que a Lei deter-
mina e atender às expectativas dos segurados de forma rápida e com 
qualidade. Ações como análise de aposentadoria em até 35 dias úteis, 
concessão de pensão em até 06 dias úteis, dispor de uma estrutura 
tecnológica segura, transparência na gestão e manter a qualidade dos 
serviços, considerando o plano de contingenciamento devido à atual 
situação financeira que atinge não só o Estado do Amazonas, mas todo 
o país, não é fácil e requer um trabalho muito sério, ético e responsável. 
Agradeço a toda equipe da Amazonprev em dar continuidade à gestão 
anterior e fazer com que cresçamos ainda mais”, disse Fabio Garcia.    

Na visão dos membros da Diretoria, dos Conselheiros e dos servidores, 
o resultado das avaliações de desempenho da Fundação transforma-se 
em mais um instrumento norteador para a gestão, eis que servirá para 
otimizar processos, garantindo a manutenção da confiabilidade junto 
aos segurados, Governo, partes relacionadas e sociedade, consolidan-
do a perenidade do Sistema Previdenciário do Estado do Amazonas.

HISTÓRICO 
  
A Fundação Amazonprev, criada pela Lei Complementar 30/2001 e al-
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Leonardo Cavalcanti, Gerente Administrativo Financeiro da Amazonprev, representou o Gestor Fabio Garcia para 
receber o prêmio das mãos de Otoni Guimarães

terada pela LC 93/2011, foi efetivamente implantada em março 
2003 com a finalidade de atuar como unidade gestora única do 
Regime Próprio de Previdência do Estado do Amazonas.

Seus beneficiários estão distribuídos em dois fundos: o Fundo Fi-
nanceiro (FFIN) – constituído por segurados que ingressaram no 
serviço público até 31 de dezembro de 2003, data da publicação 
da Emenda 41; e o Fundo Previdenciário (FPREV) – constituído por 
segurados que ingressaram no serviço público a partir de janei-
ro/2004.  O Governo do Estado do Amazonas vem honrando com 
as obrigações previdenciárias, junto à unidade gestora, na con-
dição de ente patrocinador, fortalecendo a filosofia de Sistema 
Previdenciário Solidário e capitalizado, garantidor dos benefícios 
futuros.

De acordo com Fabio, o objetivo da direção da Amazonprev é 
trabalhar sintonizado com a filosofia estabelecida para o Regime 
Próprio de Previdência na busca de equilíbrio financeiro, atuarial 
e de responsabilidade social para a instituição, observando o ce-
nário político e econômico que influencia o mercado financeiro.

A Amazonprev, possui um total de 90.722 segurados, sendo 
60.641 ativos; 23.778 inativos e 6.303 pensionistas (base ou-
tubro/2016). Deste total, 62.932 pertence ao Fundo Financeiro 
- FFIN (Fundo de repartição simples, de responsabilidade do 
Estado) e 27.790 ao Fundo Previdenciário - FPREV (Fundo capi-
talizado, de responsabilidade da Amazonprev), o qual registra 
um superávit atuarial (ano base 2016) na ordem de R$300 mi-
lhões, comprovando o equilíbrio financeiro e atuarial de que 
tratam as legislações previdenciárias em vigor.

INVESTIMENTOS

Nos últimos 14 anos, a Amazonprev aumentou a gestão de 
seus investimentos em 577.578%, passando aproximadamen-
te de meio milhão de reais, em 2002, para R$ 2.977 bilhões, 
até outubro de 2016. O presidente da instituição, Fabio Garcia, 
atribui essa evolução à regulamentação dos Regimes Próprios 
pelo Ministério da Previdência Social - MPS e ao estabeleci-
mento de regras e limites definidos pelo Conselho Monetário 
Nacional - CMN, por meio de Resolução. 

“Atualmente, as aplicações financeiras da Amazonprev corres-
pondem ao maior valor de investimentos e concentram-se no 
segmento de renda fixa, mais especifica-
mente em Fundos de Investimento Re-
ferenciados e Renda Fixa, lastreados em 
Títulos Públicos Federais, complemen-
tarmente, com imóveis e títulos CVS que 
já estão em fase de retorno, embasados 
na Resolução 3.922/2010 –BACEN”, ex-
plica Fabio. 

A AMAZONPREV, de 2005 até outubro 
de 2016, apresenta uma rentabilidade 
de 324,96%, equivalente a aproximada-
mente 14,00% a.a, contra uma Meta Atu-
arial de 294,75%, no mesmo período.
A Fundação constituiu seu Comitê de In-
vestimentos em 2005. A partir de 2011, 
as diretrizes do Comitê foram adap-
tadas para atender à regulamentação 
feita pelo MPS (Portaria nº 509/2011). 
Os recursos são aplicados somente em 

Instituições Financeiras credenciadas, seguindo a legislação 
vigente.

CERTIFICAÇÕES

Além do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, re-
novado periodicamente pelo Ministério da Previdência Social 
desde a sua implantação, instrumento de importância ímpar 
para o Estado do Amazonas, a Fundação possui Certificação 
ISO 9001:2008 renovada até fevereiro/17, Troféu Gestão de 
Pessoas do Setor Público em 2013, concedido pelo Tribunal de 
Contas do Estado - TCE, troféu “DESTAQUE”, na categoria “INS-
TRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA” do Programa 
de Qualidade do Amazonas – PQA 2014; Destaque feito pela 
Moody´s 2014 (Agência de classificação de crédito que analisa 
a eficácia dos investimentos realizados pelas empresas) e o 
Prêmio Boas Práticas de Previdência - da Associação  Nacional 
de Estados e Municípios - ANEPREM 2016.

PROGRAMAS

A Fundação AMAZONPREV mantém o compromisso de execu-
tar ações relacionadas à educação, prevenção de doenças e 
meio ambiente, de forma a conscientizar os públicos interno e 
externo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por 
meio de programas específicos como: 

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA –PRO-
AP - tem por objetivo orientar o servidor ativo no desenvolvi-
mento de um plano que facilite a adaptação à nova fase, de 
forma que a sua vida, durante a aposentadoria, transcorra de 
modo agradável e produtivo, amenizando ao máximo a transi-
ção da atividade laboral para a inatividade 

PROGRAMA PERMANENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - 
PROPAC - Realiza visitas domiciliares aos segurados (inativos 
e pensionistas) impossibilitados de comparecer à Sede, para 
efetuar o recadastramento por dificuldade de locomoção ou 
doença, proporcionando comodidade ao público-alvo. 

PROGRAMA BEM VIVER - tem como objetivo desenvolver ações 
voltadas aos colaboradores, por meio de atividades culturais, 
sociais, esportivas e incentivar a prática de exercícios físicos, 
visando melhorar a qualidade de vida do público interno. 
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Ubatuba

Pernambuco em festa!

4º melhor RPPS do Brasil

O Instituto de Previdência Municipal de 
Ubatuba/SP - IPMU, criado em 2002 incor-
porou o total do ativo e passivo do Fundo 
Municipal de Aposentadoria e Pensões em 
1994, sendo seu principal objetivo o aten-
dimento aos servidores da Prefeitura Muni-
cipal, da Câmara Municipal, das Autarquias 
e das Fundações. Entidade autárquica, com 
personalidade jurídica própria, de direito 
público, dispondo de autonomia adminis-
trativa, financeira, técnica e patrimonial. 
Atualmente, o IPMU possui 2.235 segura-
dos: 1.904 servidores ativos, 459 aposenta-
dos e 128 pensionistas.

De acordo com o presidente do IPMU, Flá-
vio Gomes Bellard, a colaboração e o envol-
vimento dos servidores e dos conselheiros 
foram fundamentais na conquista do 4º lu-
gar na categoria médio porte. “As ações que 
devem ser desenvolvidas com base nos cri-
térios de avaliação são um grande desafio e 
ao mesmo tempo um estímulo a todos do 
Instituto para alcançar a premiação”.

A Associação Pernambucana de Entidades 
de Previdência Pública, que conta com 40 
municípios associados, tem muitos motivos 
para comemorar. Os municípios de Triunfo, 
Jaboatão dos Guararapes, Garanhuns e Cabo 
de Santo Agostinho foram premiados com o 
7º troféu de Boas Práticas de Gestão, ofereci-
do pela ANEPREM.  Parabéns a todos os que 
lutam pela consolidação do RPPS pernambu-
cano.

Ubatuba condecorado com o reconhecimento 
pela boa gestão

Triunfo em festa, 3º lugar, pequeno porte

A  turma pernambucana, campeã

GRANDE PORTE
CABO DE SANTO AGOSTINHO - 1º LUGAR
JABOATÃO DOS GUARARAPES - 11º LUGAR

MÉDIO PORTE
GARANHUNS - 3º LUGAR

PEQUENO PORTE
TRIUNFO - 3º LUGAR

Texto: IPMU | Foto da premiação: Revista RPPS do Brasil
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Cabo de Santo 
Agostinho 

BOAS PRÁTICAS

Município pernambucano é o 
melhor em governança de RPPS

O Instituto de Previdência de Cabo de Santo 
Agostinho tem como principal missão gerir a 
Previdência dos Servidores do Município do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, de forma compar-
tilhada com os Conselhos de Previdência Munici-
pal, otimizando o atendimento aos beneficiários 
e o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. É 
o órgão único gestor do Regime Próprio de Pre-
vidência Social, autarquia com personalidade ju-
rídica própria, criada através da Lei Municipal nº 
2.273, de 27 de setembro de 2005, para receber 
contribuições mensais dos servidores públicos 
efetivos visando acumular recursos financeiros, 
através dos sistemas de segregação de massa.

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, por 
meio de sua entidade autárquica previdenciária 
CaboPrev, conquistou o 1º lugar do Prêmio de 
Boas Práticas em Gestão de Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS), categoria de grande 
porte (mais de 5 mil segurados). A premiação, 
conferida pela Associação Nacional de Entida-
des de Previdência dos Estados e Municípios – 
Aneprem, foi entregue no dia 8 de novembro, 
numa noite festiva durante o 16° Congresso Na-
cional de Previdência.

Uma placa alusiva ao prêmio foi entregue ao 
secretário Municipal de Gestão Pública, Lusivan 
Oliveira, que estava representando o prefeito 
Vado da Farmácia na ocasião. Além disso, a di-
retora-presidente do CaboPrev, Célia Verônica 
Emídio, recebeu um troféu. “Essa premiação 

nos enche de orgulho e satisfação porque é um 
reconhecimento de que, em nossa gestão, ape-
sar de um cenário totalmente adverso por causa 
da crise política e econômica, conseguimos fa-
zer um governo preocupado com o presente e 
com o futuro de nossos servidores”, destacou a 
chefe de gabinete do prefeito, Juciara do Carmo 
Silva Barbosa, na solenidade. O secretário de 
Finanças e Arrecadação do município, Michel 
Sued, também esteve presente. O prêmio tem 
o propósito de incentivar e disseminar as boas 
práticas entre os diversos regimes próprios de 
previdência social espalhados por todo o País, 
e foi concedida a partir das pontuações atribuí-
das por uma Comissão Julgadora composta por 
representantes da Aneprem, da Secretaria da 
Previdência e do Conselho Federal de Adminis-
tração, cujo julgamento estava vinculado a crité-
rios pautados nos princípios da transparência, 
equidade, ética e responsabilidade corporativa 
e social. 

Outros municípios pernambucanos foram agra-
ciados na solenidade de premiação. Jaboatão 
dos Guararapes recebeu o prêmio pela 11ª colo-
cação entre os institutos de grande porte (acima 
de 5.000 segurados), mesma categoria em que o 
Cabo de Santo Agostinho obteve a primeira co-
locação e os municípios de Garanhuns e Triunfo 
foram premiados com as terceiras colocações 
respectivamente nas categorias de médio (de 
2.001 a 5.000 segurados) e pequeno porte (até 
2.000 segurados).

Cabo de Santo Agostinho, 1º lugar na categoria grande porte

Texto: APEPP | Foto da premiação: Revista RPPS do Brasil
Texto: CABOPREV | Foto da premiação: Revista RPPS do Brasil
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O Instituto de Previdência Municipal dos Servido-
res Públicos do Município de Viçosa/MG – IPREVI, 
desde a sua criação em 2002, por força de Lei Mu-
nicipal, tem trabalhado em prol de garantir tranqui-
lidade aos seus segurados. Apesar de ser um insti-
tuto previdenciário novo, para o gestor Edivaldo, os 
aprimoramentos são constantes e a aprendizagem 
é algo mútuo. O principal trabalho da Autarquia é 
servir os segurados da melhor maneira possível, 
deste modo a legalidade, a impessoalidade, a mo-
ralidade, a eficiência, a transparência, o zelo, o cui-
dado e a atenção são imperativos obrigatórios em 
todos os setores institucionais do IPREVI. 

Além da boa gestão que levou a Viçosa de Minas 
Gerais a se classificar em 8º Lugar na categoria de 
pequeno porte na 7ª Edição do Prêmio de Boas Prá-
ticas de Gestão, concedido pela Aneprem, o IPREVI 
conta também com um projeto que leva  informa-
ção sobre a atualização da previdência, concessão 
de benefícios, preparação para a aposentadoria, 
dentre outros assuntos.

Para o gestor Edivaldo Antônio da Silva Araújo, a 
conquista deste prêmio só foi possível com muito 
esforço e trabalho, além de toda a dedicação da 
equipe. “Posso afirmar que previdência é sinônimo 
de segurança para toda a família e seus depen-
dentes, por isto toda informação precisa ser feita e 

executada com muita segurança e conhecimento. 
Com base no que pude aprender nos últimos anos, 
asseguro que o IPREVI é um instituto que atua pelo 
irrestrito respeito à transparência e segurança es-
pecialmente com seus participantes, familiares e 
dependentes”, afirma o gestor ao completar. “Agra-
decemos aos servidores do IPREVI, aos conselhei-
ros, ao comitê de investimentos e toda a equipe 
financeira e de previdência por todo o trabalho e 
dedicação”. A autarquia também realiza projeto de 
orientação e cursos para seus servidores através 
do “Educação Previdenciária”. 

O propósito é trabalhar ainda mais para no pró-
ximo ano repetir mais uma vez esta dose de su-
cesso”, finaliza o gestor. O Diretor previdenciário 
Evair Barbosa de Souza, que é contador por for-
mação, iniciou seu trabalho no IMAS em 2002 e ao 
ser convidado para assumir a diretoria previden-
ciária, não teve dúvidas de que seria uma grande 
oportunidade e mais um desafio. Porém finaliza a 
missão com o sentimento de que fez o que pode.

“Nada mais desafiador em escolher bem sua equi-
pe de trabalho, onde os objetivos sejam compar-
tilhados por todos, praticamente o tempo todo. 
Com muito prazer falo desta equipe, e da impor-
tância de ter suas três competências bem desen-
volvidas, ESCLARECER, ORIENTAR E ACOLHER.”

Viçosa
O município mineiro conquista 

Prêmio Boas Práticas de Gestão 
Evair, Edvaldo, Luís e Lucimara receberam o prêmio para Viçosa

Texto e fotos: Assessoria IPREVI / Foto do prêmio: Revista RPPS do Brasil
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No último dia 08 de novembro de 2016, 
durante o 16º Congresso Nacional de Pre-
vidência da ANEPREM – Associação Nacio-
nal de Entidades de Previdência de Esta-
dos e Municípios, que ocorreu em Vitória 
– ES, o MESSIASPREV – Instituto Municipal 
de Previdência de Messias, naquele ato 
representado por sua Diretora Presiden-
te, Juliana Brandão Omena de Carvalho, 
e pela Presidente do seu Conselho Admi-
nistrativo e Financeiro, Maria Rosimeire 
Lopes Melo, recebeu a premiação pelo 10º 
Lugar no concurso nacional de “Boas Prá-
ticas de Gestão Previdenciária”. “Este prê-
mio avalia a organização, transparência, 
conhecimento das atividades e processos 
de trabalho de todos os Regimes Próprios 
de Previdência do País”. Afirma a diretora 
presente Juliana Omena.

A comissão de avaliação é composta pelo 
Auditor Federal de Controle Externo do 
TCU – Alysson Rodrigues; pelo Diretor da 
Câmara Federal do Conselho Federal de 
Administração – Carlos Alberto Ferreira 
Júnior;  pelo Presidente da ANEPREM – He-
rickson Rubim Rangel; e pelo Auditor Fiscal 
da Receita Federal do Brasil/Secretaria de 
Previdência – Otoni Gonçalves, sendo esta 
a premiação mais importante aos RPPSs 
no cenário nacional.

Para a Diretora Presidente do MESSIAS-
PREV, Juliana Brandão, o êxito na parti-
cipação no 7º Prêmio Boas Práticas de 
Gestão Previdenciária se deve especial-

Messias condecorado como destaque de gestão

A gestora Juliana comemorou muito a conquista do troféu

Messias
Conquista o prêmio de Boas Prá-
ticas de Gestão Previdenciária

mente a parceria do Prefeito Jarbinhas e 
do Vice-Prefeito Luiz Emílio que permitem 
ao MESSIASPREV autonomia administrati-
va e financeira desde a sua criação. Para 
ela, também é certo que não seria possí-
vel conquistar esse prêmio sem o esforço 
desprendido de todos os funcionários, das 
assessorias, dos conselhos e dos próprios 
segurados do RPPS.

O Prefeito do Município, Jarbinhas Ome-
na, afirma que “o Prêmio Boas Práticas de 
Gestão Previdenciária é um marco para a 
história do MESSIASPREV, pois esta é a pri-
meira vez que é concedido a um Regime 
Próprio de Previdência Alagoano, o que 
nos obriga a buscar sempre melhorar nos-
so forma de atuar, algo que foi conquista-
do dia a dia e com o esforço de todos”.
Para os pouco mais de 600 servidores ati-

vos, 53 aposentados e 5 pensionistas, a 
importância desse prêmio é a segurança 
e a confiança de que o MESSIASPREV está 
no caminho certo e que o seu futuro na 
inatividade está sendo resguardado.

Gestora Juliana compartilhando o troféu com o vice-
-prefeito Luiz Emillio e o prefeito Jarbinhas 

Texto e fotos: Assessoria MESSIASPREV / Foto do prêmio: Revista RPPS do Brasil
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Lucas do
Rio Verde 

BOAS PRÁTICAS

A seriedade na gestão gera 
resultado positivo para o 

município motogrossense
Andressa com a turma, celebrando a conquista

O instituto Municipal de Previdência So-
cial e dos Servidores do município de Lu-
cas do Rio Verde - MT “PREVILUCAS”, con-
quistou o 2º lugar na categoria pequeno 
porte, no 7º Prêmio de Boas Práticas de 
Gestão Previdenciária do Brasil, promovi-
do pela Associação Nacional de Entidades 
de Previdência dos Estados e Municípios 
- Aneprem, com apoio da Secretaria de 
Previdência e das revistas Investidor Ins-
titucional e RPPS do Brasil. O prêmio tem 
como finalidade estimular as instituições 
públicas previdenciárias a desenvolverem 
boas práticas de gestão, para que passem 
a otimizar o desempenho e garantir a 
confiabilidade junto aos segurados ativos 
e inativos. Para participar do prêmio é ne-
cessário atender mais de 30 critérios cor-
respondentes aos eixos: transparência, 
ética, equidade e responsabilidade corpo-
rativa e social. O prêmio é dividido em três 
categorias: instituição de Pequeno Porte 
com até 2.000 (dois mil) segurados, Médio 
Porte de 2.000 a 5.000 (de dois mil a cinco 
mil) segurados e Grande Porte com mais 
de 5.000 (cinco mil) segurados.

Foram inscritos este ano para concorrer a 
premiação do 7º Prêmio de Boas Práticas 
de Gestão Previdenciária um total de 44 
institutos, onde os classificados recebe-
ram troféus e os primeiros colocados de 
cada categoria receberam homenagem 
também aos prefeitos dos municípios.

O prêmio foi entregue na noite de 08 de 
novembro de 2016 durante o 16º Con-
gresso Nacional da Aneprem, na cidade 

de Vitória - Estado do Espírito Santo. A Di-
retora Executiva do Previlucas, Andressa 
Luciana Frizzo e a Gerente Administrativo 
e Previdenciário, Celi Maria Golombiewski 
foram receber o prêmio. 

Para Andressa Frizzo “é uma satisfação 
participar e receber o prêmio mais uma 
vez. No ano passado Lucas do Rio Verde 
participou e ficou em 3º lugar e neste ano 
em 2º lugar, estamos trabalhando forte-
mente para que possamos ano que vem 

conquistarmos o primeiro lugar, toda a 
equipe está muito feliz” e completa dizen-
do “é o resultado de nosso trabalho e es-
forço, reconhecimento para o município e 
para o Tribunal de Contas de Mato Grosso, 
pois sabemos que eles também cobram 
muito uma gestão eficaz”. A gestora pensa 
no sucesso desta conquista não somente 
para si, mas afirma que trabalha em par-
ceria com os Institutos próximos ao seu 
para que também possam alcançar estes 
resultados, levando conhecimento e infor-

Comitê de Investimentos  planejando 2017

Texto e fotos: Assessoria PREVILUCAS / Foto do prêmio: Revista RPPS do Brasil
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Andressa Luciana Frizzo é Assisten-
te Social com duas pós-graduações na 
área e Bacharel em Direito, atua há 9 
anos no PREVILUCAS sendo 4 anos como 
diretora executiva. 

mação. “O bom é que a gente cresça jun-
to, que todos os outros municípios sejam 
destaques também”, completa Andressa. 

Em termos numéricos, Previlucas está 
com valores próximos a R$ 100 milhões 
de reais de investimentos em instituições 
financeiras como Banco do Brasil, CAIXA 
e Sicredi, além de instituições parceiras. 
A autarquia conta com 98 aposentados, 
27 pensionistas e 1.398 servidores ativos. 
Previlucas existe há 26 anos, surgiu dois 
anos após a emancipação do Município, 
hoje com 28 anos.  Quando o assunto é 
ação para os servidores, Previlucas tam-
bém se destaca com projetos de prepara-
ção para aposentadoria e capacitação dos 
servidores tanto ativos quanto inativos. 
“O servidor precisa entender para onde 
vai a contribuição deles, quais são as re-
gras para aposentadoria, como conseguir 
um benefício de auxílio doença ou salário 
maternidade”, afirma Andressa. 

Segundo a gestora, isso garante ao ser-
vidor uma maior seguridade quanto aos 
benefícios futuros, além do entendimento 
de como o dinheiro é investido para bene-
fício próprio e de toda a família. 

Com todos estes resultados Andressa não 

poderia deixar de agradecer. 

“Quero agradecer a minha equipe, pois 
são pessoas maravilhosas e que traba-
lharam incansavelmente, não só para a 
busca deste prêmio, mas também no dia 
a dia com a “mão na massa”, pois sabe-
mos o quão é importante essa valorização 
e capacitação, juntamente com os conse-
lhos fiscal, conselho curador e comitê de 
investimentos que nos ampara legalmen-
te para que possamos sempre fazer um 
bom trabalho”, conclui. 

Previlucas investe em 
informações para 
seus segurados

Andressa conta 
com uma equipe 
comprometida
com o resultado
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Indaiatuba

BOAS PRÁTICAS

Município paulista é um dos 
melhores em governança

de RPPS do Brasil

A equipe do SEPREV recebeu com muita 
alegria o troféu de Boas Práticas de Ges-
tão oferecido pela ANEPREM, no dia 08 de 
novembro/16 durante o 16º Congresso 
Nacional de Previdência da ANEPREM, em 
Vitória/ES.

O prêmio, que é considerado o “Oscar da 
Previdência brasileira”, reconhece o es-
forço de realizar uma gestão eficiente, e 
a turma de Indaiatuba conquistou nada 
mais, nada menos que o 1º lugar. “Rece-
bemos esse prêmio de Boas Práticas com 
muita responsabilidade. Quando se está 
nas posições de terceiro ou segundo lu-
gar, sempre se almeja o primeiro. Nós 
ficamos em primeiro, então a nossa  res-
ponsabilidade é maior, pois precisamos e 
queremos nos mantermos nesta posição. 
No ano passado, conquistamos o terceiro 
lugar, fizemos às pressas, mas este ano 
tivemos um pouco mais de tempo e fica-
mos satisfeitos com o resultado. No geral, 
esse prêmio é importante para os regimes 
próprios porque nos dá ânimo para fazer-
mos uma gestão balizada, equilibrada e 
fortalecida. Isso ajuda a nivelar os institu-
tos, pois todos querem seguir o exemplo 
do primeiro lugar. É também importante 
para a própria equipe do RPPS envolvido, 
pois o prêmio mexe com todos os setores 
do Regime Próprio e cada um tem a sua 
participação nesta conquista”, destaca o 
gestor Antonio Correa – o Correinha ao 

acrescentar que “a Aneprem  está de pa-
rabéns pela realização desse projeto que 
anima a todos dos Regimes Próprios, é 
uma iniciativa muito boa e que deve ser 
enaltecida”.

Quem somos

O SEPREV – Serviço de Previdência e Assis-
tência Social dos Funcionários Municipais 
de Indaiatuba é a autarquia municipal 
responsável pelo recolhimento, gestão e 
aplicação das contribuições previdenciá-
rias, destinadas ao Fundo de Previdência 
- FUNPREV, e das contribuições assisten-
ciais, destinadas ao Fundo de Assistência 
à Saúde – FAS.

Esses fundos são administrados por um 
órgão deliberativo, o CONSELHO ADMI-
NISTRATIVO, por um órgão fiscalizador, o 
CONSELHO FISCAL, todos com mandato 
de 4 (quatro) anos, e por um órgão execu-
tivo, a DIRETORIA EXECUTIVA. 
O RPPS está previsto no art. 40 da Cons-
tituição Federal, e foi adotado no Municí-
pio de Indaiatuba pela Lei Municipal n.º 
2.850/92, que foi alterada principalmente 
pela Lei n.º 3.818-A/99 e pela Lei 4.725/05.

Através desse regime, o servidor público 
estatutário, titular de cargo efetivo (mes-
mo nomeado também para ocupar cargo 
em comissão), os aposentados e pensio-

nistas do município de Indaiatuba con-
tribuem com um percentual sobre a sua 
remuneração para custear os benefícios 
de saúde, e com outro percentual para 
custear os benefícios previdenciários. 

Por sua vez, a Prefeitura, a Câmara, as 
autarquias e fundações contribuem com 
outro percentual sobre a folha de paga-
mento dos servidores em atividade para 
custear o plano de saúde e com outro per-
centual para custear o plano de benefícios 
previdenciários. 

Atualmente, o Instituto conta com 5.150 
servidores efetivos do município, 834 são 
aposentados e 192 pensionistas. Bem ad-
ministrado, o SEPREV se mantém conso-
lidado e financeiramente tem patrimônio 
líquido de R$ 937 milhões, sendo R$ 810 
milhões de reais de recursos financeiros, 
R$ 126 milhões e 300 mil reais de patri-
mônio imobiliário e R$ 700 mil reais de 
créditos a receber. Possui uma gleba de 
terras com 495.000 m2 numa localização 
privilegiada e que futuramente será reali-
zado um grande empreendimento. “Todo 
o dinheiro das contribuições previdenciá-
rias fica reservado no Fundo de Previdên-
cia - FUNPREV, com aplicações em fundos 
de investimentos, a fim de formar um pa-
trimônio suficiente à cobertura dos bene-
fícios a serem concedidos futuramente”, 
explica Correinha ao acrescentar que “o 

A ampla e funcional sede do SEPREV

Texto e fotos: Assessoria SEPREV / Foto do prêmio: Revista RPPS do Brasil
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Correinha e o prefeito 
de Indaiatuba, Reinal-
do Nogueira, também 
premiado

dinheiro das contribuições assistenciais 
é usado para as despesas de saúde e as 
reservas do Fundo de Assistência à Saúde 
– FAS, também são aplicadas para render 
juros, enquanto não forem utilizadas”. 

Hoje o instituto possui 35 servidores, 
sendo 6 do departamento de Benefícios 
Previdenciários, 15 do departamento 
de Assistência à Saúde e mais 13 servi-
dores com atuação nos departamentos 
Administrativo, Financeiro, Jurídico e de 
Tecnologia da Informação, além do Supe-

rintendente. O Conselho Administrativo é 
constituído por 7 membros e o Conselho 
Fiscal por 6 membros, para mandato de 
04 anos.
Com o CRP em dia, o SEPREV também 
tem a preocupação de manter as ações 
e projetos em dia. Dentre as realizações, 
destacam-se:

Hora do acolhimento, festa do dia do ido-
so, programa pré-aposentadoria, criação 
do cartão do aposentado, programa Viva 
Bem, peso sob medida, respire aliviado, 

grupo de apoio a portadores de diabetes 
e hipertensão arterial,  além de palestras, 
campanhas e eventos que são realizados 
ao longo do ano, sempre tendo o foco de 
dar ao beneficiário melhores condições 
de saúde e bem estar.

Assim, de maneira muito ativa e respon-
sável, o Instituto campeão em governança 
vai mostrando para o Brasil o belo exem-
plo de comprometimento com o futuro 
previdenciário dos servidores municipais 
de Indaiatuba.

A equipe campeã, consagrada
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Premiado como 4º melhor em boas 
práticas de gestão previdenciária

O Instituto de Previdência Municipal 
(Iprem) de Mogi das Cruzes ficou em quar-
to lugar, em todo o Brasil, no 7º Prêmio 
Boas Práticas de Gestão Previdenciária, 
promovido pela Associação Nacional de 
Entidades de Previdência de Estados e 
Municípios (Aneprem). A premiação ocor-
reu durante o 16º Congresso Nacional de 
Previdência da Aneprem, realizado de 7 
a 9 de novembro, em Vitória, no Espírito 
Santo.

Com 5.501 segurados, o instituto mogiano 
é considerado entidade de grande porte e 
concorreu com institutos de grandes mu-
nicípios e mesmo capitais do País.

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Ber-
taiolli, destacou a importância do resulta-
do lembrando o comprometimento do 
Iprem com a administração dos recursos 
dos servidores, que no futuro garantirão 
a sua aposentadoria. “Já recebemos pre-
miações em áreas vitais, como educação, 
saúde e qualidade de vida. Este quarto 
lugar conquistado entre cidades de porte 
muito maior do que Mogi das Cruzes co-
roa o bom trabalho do Iprem e demonstra 
que a boa gestão faz a diferença positiva 
em todos os setores”, disse.

O diretor-superintendente do Iprem, 
Francisco Carlos Cardenas, acrescenta 

que entre as práticas do instituto que 
receberam menções positivas no prêmio 
estão a divulgação de informações aos se-
gurados por meio da internet, capacitação 
permanente aos servidores, realização de 
recadastramento periódico e gestão in-
dependente: “Foi uma grande satisfação 
obtermos esta quarta colocação, o que 
mostra que o trabalho à frente do Iprem 
vem sendo muito bem feito”, disse. Desta-
cou também que o segredo da evolução 
constante do Iprem é resultado da partici-
pação assídua e ativa nas deliberações do 
Conselho de Administração e do Comitê 
de Investimento, devidamente controla-
dos por um competente Conselho Fiscal. 
Cabe destacar o excelente trabalho da 
Diretoria Executiva, também composta 
pela Diretora de Previdência Violeta Athiê 
e pelo Diretor Financeiro Joel Legnaiele 
Vasconcellos.

O objetivo do Iprem é assegurar o pa-
gamento de benefícios aos segurados e 
pensionistas de forma eficiente, segura e 
sustentável. Ele gerencia e operacionaliza 
o Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de Mogi das Cruzes - RPPS, 
cujos segurados são os servidores públi-
cos titulares de cargos efetivos dos órgãos 
dos Poderes Executivo (e suas autarquias) 
e Legislativo, assim como os seus benefi-
ciários pensionistas.

Francisco  e quipe celebrando a premiação

Entidade avalia critérios como ética, 
transparência e responsabilidade

A Associação Nacional de Entidades de 
Previdência de Estados e Municípios 
(Aneprem), que promove o Prêmio Boas 
Práticas de Gestão Previdenciária, ava-
lia critérios como ética, transparência, 
responsabilidade corporativa e social, 
além de equidade, para definir os ga-
nhadores. Como concorrente, o Iprem 
cumpriu ainda uma série de requisitos 
solicitados pelos avaliadores, como di-
vulgação da política de investimentos 
de 2016 aos segurados, publicação das 
atas do Comitê de Investimentos e dos 
Conselhos Fiscal e Administrativo, bem 
como a disponibilização dos extratos 
previdenciários individualizados aos se-
gurados, entre outros.

O Iprem vem colecionando bons resul-
tados em premiações nacionais do tipo 
desde 2013, quando, ainda como insti-
tuto de médio porte, ficou em 7º lugar 
no ranking nacional. Em 2014, também 
como médio porte, subiu para a 5ª posi-
ção. No ano passado, já como entidade 
de grande porte, garantiu o 6º lugar na 
classificação nacional e, este ano, me-
lhorou seu posicionamento chegando à 
4ª colocação.

Texto e fotos: Julio Nogueira - jornalista / Foto do prêmio: Revista RPPS do Brasil
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O troféu, que representa um grande estímulo

Francisco feliz com mais um 
troféu para Mogi das Cruzes-SP

Cidade está em região privilegiada da Grande São Paulo

Mogi das Cruzes está situada em local privilegiado na Região 
Leste da Grande São Paulo e é o principal polo econômico e po-
pulacional da região do Alto Tietê, que conta com dez municí-
pios. A cidade é parte do mais importante corredor econômico 
do País, entre as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio 
de Janeiro.

Em termos de logística, Mogi também possui localização privile-
giada: é servida por três das principais rodovias paulistas: Ayr-
ton Senna (SP-70), Presidente Dutra (BR-116) e Rio-Santos (SP-
55), por meio da Mogi-Bertioga (SP-98). Conta ainda com uma 
malha ferroviária de transporte de passageiros e cargas, que 
servem ao parque industrial do município.

Mogi está a menos de 50 quilômetros de São Paulo e próxima a 
regiões econômicas importantes, como o ABC paulista, Vale do 

Paraíba e Baixada Santista. A cidade oferece ainda fácil acesso 
aos portos de Santos e São Sebastião e está próxima ao Aero-
porto Internacional de Guarulhos. O município possui 721 qui-
lômetros quadrados (km²) de extensão territorial. A população 
estimada pelo IBGE em 2016 é de 429.321 habitantes.

Mogi das Cruzes tem uma economia muito diversificada. Possui 
uma agricultura forte, sendo o maior produtor de hortaliças, co-
gumelos, caqui, orquídeas e nêsperas do Brasil. Por outro lado, 
vive uma grande expansão industrial, com aproximadamente 
900 indústrias presentes, entre elas grandes multinacionais, 
como a General Motors e a Gerdau. Também tem representati-
vidade no setor comercial e de prestação de serviços.

Graças a seus indicadores econômicos e sociais, chegou a ser 
considerada, em 2015, pela empresa de consultoria de econo-
mia e finanças Delta Economics & Finance, como a 7ª melhor 
cidade para se viver do país.
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Um pequeno grande responsável 
pela previdência municipal

O município paulista que fica na Serra da 
Mantiqueira é abençoado pela natureza. 
As belas paisagens formadas por monta-
nhas e cachoeiras seduzem qualquer um. 
Fundado em 24 de março de 1859 com o 
nome de Santo Antônio da Cachoeira, Pi-
racaia também se destaca no campo da 
previdência do servidor público.

A equipe responsável pelo PIRAPREV, ten-
do como timoneiro o superintendente 
Osmar Giudice, vem fazendo um trabalho 
importante para fortalecer a previdência 
municipal e garantir a seguridade futura.
E o esforço tem dado resultados positivos. 
Na 7ª edição do Prêmio Boas Práticas de 
Gestão, o “Oscar da Previdência” no Brasil, 
o Instituto conquistou a 5ª colocação na 
categoria pequeno porte, resultado com 
sabor de 1º lugar. “Temos motivos para co-

memorar, porque aqui somos apenas três 
servidores, nosso RPPS conta com apenas 
867 segurados, dos quais, 130 são aposen-
tados e pensionistas e o restante são os 
servidores ativos da prefeitura e câmara.

Com Patrimônio Líquido de R$ 48 mi-
lhões, temos lutado arduamente para 
regulamentar esse regime próprio que 
começou em 1994, só foi regulamentado 
em 2002 e desde então estamos lutando 
para conseguir proporcionar aos servido-
res a segurança da seguridade social”, ao 
afirmar que essa foi a primeira vez que o 
Instituto participou da disputa, conseguin-
do cumprir todos os requisitos de gover-
nança. E para que conseguíssemos nos 
enquadrar para concorrer ao prêmio, um 
trabalho que merece ser destacado foi o 
comprometimento por parte dos últimos 

4 mandatos, termos contado com gesto-
res preocupados com a previdência. Esse 
zelo propiciou a nossa capitalização, não 
temos atrasos, parcelamentos.

O esforço continua. Queremos fazer com 
que o servidor se aproprie de fato da previ-
dência. Há 14 anos estou nessa luta, já ten-
tamos várias ações como informativo im-
presso, página na web e temos dificuldade 
de atingir o servidor. Mas acreditamos que 
com o projeto “Piraprev Itinerante” vamos 
ficar frente a frente com o nosso benefici-
ário. “Principalmente na área da educação, 
queremos ir até as escolas e trabalhar com 
grupos menores, orientando sobre a pre-
vidência”, destaca ao afirmar que  valoriza 
ainda os momentos de comemoração do 
aniversário dos servidores e vai realizar o 
Pré-aposentadoria em 2017.

PIRAPREV faturou o 5º lugar, pequeno porte

Texto: Assessoria PIRAPREV | Foto do prêmio: Revista RPPS do Brasil
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Osmar foi bancário, administrador de me-
talúrgica, entrou no serviço público e se 
diz “picado pela mosca azul da previdên-
cia” desde o ano 2000.

A Previdência Social de Piracaia é regida 
pelo chamado Regime de Capitalização, 
onde a Prefeitura e a Câmara entram com 
uma parte, o servidor com outra e este di-
nheiro é aplicado no mercado financeiro 
de acordo com normas estipuladas pelo 
Conselho Monetário Nacional (atualmen-
te, a Resolução Nº. 3.790/2009).

Nada mais é do que uma poupança indivi-
dualizada, fiscalizada pelo próprio funcio-
nário através dos Conselhos Municipais de 
Previdência, a saber, Conselho Adminis-

trativo e Conselho Fiscal, ambos formados 
exclusivamente por servidores do quadro 
de provimento efetivo-estatutário.

O Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de Piracaia foi criado atra-
vés da Lei Nº. 1746, de 07/03/1994, mas 
só foi regulamento através da Lei Nº. 2098 
de 28/01/2002, ou seja, 09 anos após sua 
criação sendo que nesse período houve 
apenas o recolhimento das contribuições 
dos funcionários.

Algumas das vantagens para o servidor 
público municipal foram: a garantia da 
aposentadoria; a proximidade com o sis-
tema previdenciário; a participação direta 
na gestão: é o mais importante instrumen-

to para proteger a poupança previdenci-
ária dos servidores públicos uma vez que 
o próprio funcionário é quem administra 
podendo, desta forma, EVITAR DESVIOS 
QUE TANTO COMPROMETERAM O REGI-
ME GERAL; importante instrumento polí-
tico: qualquer descumprimento das leis 
previdenciárias é passível de cassação do 
mandato do Prefeito. Os recursos da previ-
dência só podem ser utilizados para paga-
mento de aposentadorias e pensões.

Legalmente regularizado, com unidade 
gestora responsável pela operacionaliza-
ção do Regime, o RPPS “iniciou” com o sal-
do existente em conta bancária da ordem 
de R$ 605.000,00. E atualmente o PL é de 
mais de R$ 48 milhões.

A Igreja Matriz de Piracaia é a única na América a retratar todos os 268 
papas pintados no teto da cúpula principal

Em destaque a bandeira de Piracaia

A incrível vista
noturna da matriz

A receptiva 
entrada do município
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Os servidores municipais contam com um RPPS forte, campeão!

O SERRAPREV, Instituto Municipal de Previdência Social dos Servi-
dores Tangará da Serra/MT, entidade autárquica, criada pela Lei 
Municipal nº 153, de 14 de abril de 2011, possuindo personalida-
de jurídica própria, tem por objetivo assegurar recursos financei-
ros necessários à cobertura dos benefícios previdenciários para 
os servidores municipais titulares de cargo efetivo, de pensão, 
auxílio reclusão para seus dependentes, auxílio doença, salário 
maternidade e salário família. Tem como principal missão a pres-
tação de serviços com excelência aos seus segurados sendo ser-
vidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes, com efici-
ência de atendimento, credibilidade, respeito e responsabilidade 
social, com administração transparente e eficaz do patrimônio, 
para o cumprimento das obrigações previdenciárias atuais e fu-
turas e contribuir para a gestão fiscal responsável do Município. 

O gestor Heliton Luiz de Oliveira se diz orgulhoso da conquista do 

9º lugar do 7º Prêmio Boas Práticas de Gestão. “É a primeira vez 
que nós nos inscrevemos neste prêmio, e já tivemos a felicidade 
de nos classificarmos em 9º lugar na categoria pequeno porte 
com até dois mil servidores”, destaca ao afirmar que “a premia-
ção é importante, não só pelo prêmio, mas sim pelo fato de pro-
piciar uma melhoria contínua em termos de gestão”.

O gestor afirma que o cotidiano de governança do Instituto me-
lhora por conta do prêmio, uma vez que é preciso adequar os 
processos gerais, dos benefícios concedidos, na administração 
dos recursos financeiros, no cuidado com o patrimônio do RPPS, 
dentre outros aspectos.

Heliton afirma ainda que o prêmio funciona como uma ferra-
menta de formatação da equipe, já que essa fica mais motivada 
ao perceber que os processos adotados estão sendo eficientes,  

O gestor Heliton feliz com o troféu de 9º melhor RPPS - pequeno porte
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BOAS PRÁTICAS

O gestor Heliton feliz com o troféu de 9º melhor RPPS - pequeno porte

gerando resultados. “É um trabalho contínuo, de busca por qua-
lificação, novidades na gestão, pois precisamos acima de tudo de 
termos uma equipe motivadas, imbuída do propósito de fazer o 
melhor. O prêmio é um plus a mais para nossa rotina”.
 
O SERRAPREV se encontra bem consolidado, é um instituto novo, 
foi criado em 2011, acabou de passar por um senso previdenci-
ário. Atualmente, são 1.619 servidores efetivos, contando com 
os aposentados e pensionistas. Tem  patrimônio líquido que 
ultrapassou R$ 50 milhões. “A carteira de investimentos é di-
versificada, com investimentos somente em renda fixa, mas já 
com estudo para poder começar a diversificar mais e investir 
um pouco em renda variada também, para poder buscar uma 
rentabilidade maior”, informa o gestor. 

“É um instituto tranquilo, temos poucos aposentados e pen-
sionistas, da nossa arrecadação temos uma sobra para inves-
timentos para fazer a garantia futura para nossos servidores. 
Creio que nosso Instituto está recebendo reconhecimento de 
estar enquadrado entre os melhores, pela boa governança. Es-
tamos fazendo nosso dever de casa, temos nossas contas equi-
libradas e um instituto eficiente no seu propósito”. 

Do ponto de vista da transparência, o Instituto desenvolve um 
trabalho voltado para mostrar a gestão. O SERRAPREV conta 
com um portal da transparência divulgado no site da previdên-
cia e do município. Também faz uso das redes sociais, facebook, 
através de e-mails, mensagens, ouvidoria, enfim, a equipe apro-

veita todas as ferramentas para se comunicar com os servido-
res, segurados, aposentados e pensionista. “Não temos nada 
a esconder e com mais clareza nas informações, certamente o 
Instituto acaba mostrando a sua grandeza, a sua estabilidade, 
e a garantia que cada segurado vai ter no seu futuro, porque é 
tudo isso e somente isso que cada um busca, a aposentadoria 
e a seguridade”. 

O SERRAPREV busca a continuidade da capacitação da equipe, 
seja através dos congressos ou treinamentos, conselheiros, 
membros do comitê de investimento e servidores recebem 
as orientações. “Em 2015, por exemplo, sediamos um evento 
regional e reunimos 20 institutos. Estamos bem envolvidos e  
fortalecendo o regime próprio de previdência, o qual a gente já 
tem certeza que está consolidado”. 

“Não podemos deixar de mencionar a assessoria que temos com 
a Agenda Assessoria. Através do sistema SISPREV, que é uma fer-
ramenta que proporciona qualidade, agilidade, controle e con-
fiança, integrando todo o sistema previdenciário e disponibilizan-
do um gerencimento mais eficiente, seguro e eficaz na gestão 
do SERRAPREV”. Falou o diretor executivo do SERRAPREV, Heliton 
Luiz de Oliveira.

Heliton Luiz de Oliveira, o gestor de Tangará da Serra  é concur-
sado há 21 anos no município e cumpre o primeiro mandato ele-
tivo à frente do Instituto. É advogado, pós-graduado em gestão 
pública.

Texto: Assessoria SERRAPREV | Foto do prêmio: Revista RPPS do Brasil
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BIRIGUIPREV

BOAS PRÁTICAS

Instituto é condecorado com o 
reconhecimento por ser um dos 5 

melhores institutos de RPPS do país

O Instituto conta com 4091 segurados, os quais passaram pelo 
censo previdenciário finalizado em 03 junho desse ano. Do total 
de segurados convocados (ativos, inativos e pensionistas), 3.815  
compareceram  perfazendo 94,90%. 

Em 2005 o BiriguiPrev tinha um patrimônio de aproximadamente 
R$ 13 milhões. Hoje, a atual gestão faz um trabalho visando o 
futuro da seguridade dos cidadãos de Birigui, zelando do patri-
mônio em torno de R$ 177 milhões.  

Com a missão de ter sempre o servidor em primeiro lugar, a atual 
gestão trabalha de maneira incansável para oferecer aos bene-
ficiários ações e projetos que venham de encontro aos anseios. 
“Trabalhamos para garantir tranquilidade e segurança aos que 
estão vinculados conosco e temos conseguido atingir nossa meta, 

pois todo nosso trabalho de gestão foi avaliado por uma equi-
pe técnica, e fomos aprovados pelas práticas que adotamos no 
nosso dia a dia”, destaca a gestora ao afirmar que o Prêmio Boas 
Práticas de Gestão traz um significado muito importante para a 
equipe BiriguiPrev. “É um balizamento das nossas ações e mostra 
o norte a ser seguido pra continuar buscando a melhoria contínua 
através da governança. Para 2017 queremos subir ao pódio para 
receber um troféu com colocação ainda melhor.

Vamos nos empenhar para suprir o que faltou nesse ano e que-
remos o primeiro lugar. Este ano conseguimos boa colocação em 
relação ao ano anterior, mas ano que vem queremos melhorar 
ainda mais. Quando almejamos o primeiro lugar, a proposta é 
a melhoria da governança, acaba virando uma competição sau-
dável. É importante este prêmio porque o nosso trabalho acaba 

A gestora Guiomar recebendo a premiação das mãos de Herickson

Texto: Assessoria BIRIGUIPREV | Foto do prêmio: Revista RPPS do Brasil
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Guiomar, a gestora de BiriguiPrev, realizada com a gestão

“Receber o Prêmio de Boas Práticas para mim é 
o reconhecimento e a concretização do trabalho 
que foi realizado ao longo dos 15 anos de Regime 
Próprio de Previdência em Birigui/SP. Não somen-
te eu, mas toda a equipe, todos são empenhados, 
a maioria da equipe do Conselho é certificada, por 
isso considero que temos uma equipe competen-
te. O BiriguiPrev conta hoje com 11 servidores 
efetivos e 2 estagiários, e trabalhamos de manei-
ra muito dedicada para atingir nossos objetivos”, 
destaca a gestora Guiomar Pazian. 

sendo visto por outras pessoas também.  
Com a nova gestão da prefeitura, o Birigui-
Prev deseja para 2017 um trabalho junto  
aos aposentados e pensionistas, além dos 
servidores ativos”, destaca Guiomar. 

A gestão do BiriguiPrev é balizada por um 
grupo que forma os conselhos fiscal e deli-
berativo e o comitê de investimentos. Estru-
tura de gestão que visa a boa governança.

Birigui é conhecida como “Cidade Pérola”, 
nome este dado por um jornalista de São 
Paulo, que veio a cidade em 1.934. Na visita 
fez uma crônica do aniversário de Roberto 
Clark, “desta Pérola da Zona Noroeste”, foi a 
primeira expressão. Segundo consta, a pu-
blicação aconteceu em um jornal biriguien-
se, famoso da época, “O Maribondo”, em sua 
página 3.

O município fica localizado na Região Noro-
este do Estado de São Paulo, distante 521 
Km da Capital do Estado, foi fundado em 7 
de dezembro de 1.911 por Nicolau da Silva 
Nunes, nascido em Portugal em 1.880 e che-
gado ao Brasil em 1.892. Em novembro de 
1.911, vindo de Bauru e Araçatuba, adquire 
ponto de parada das locomotivas, denomi-
nada Birigui (daí a primitiva denominação), 
400 alqueires de terras. Aí se fixando, tem 
por primeira morada, com seus compa-
nheiros, e para se proteger dos índios cain-
gangues, dois vagões da Estrada-de-Ferro 
Noroeste, obtidos em Bauru. Daí para cá, o 
lugarejo cresceu e se tornou um município 
próspero.
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Viçosa do Ceará

BOAS PRÁTICAS

2º melhor em governança de
RPPS do Brasil

 O ViçosaPREV - Fundo de Previdência do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de Vi-
çosa do Ceará  foi instituído em 22.10.2007,  pos-
sui  mais de 2.000 servidores segurados do RPPS 
(servidores ativos, inativos e pensionistas) e mais 
de 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de 
reais) em recursos devidamente aplicados. A Uni-
dade Gestora Previdenciária é administrada pela 
economista Maria das Graças Alves Silva, servido-
ra de cargo efetivo, que ainda compõe a diretoria 
da ACEPREM e  é membro do Conselho Adminis-
trativo da ANEPREM, conta com uma equipe de  8 
(oito) servidores qualificados nas áreas afins.

Tem como marca de gestão a disseminação da 
política previdenciária, transparência,   eficiência, 
qualificação, desenvolve programas  de: Integra-
ção entre  servidores e projetos sociais; atualiza-
ção cadastral através de Censo Previdenciário, 
segregação de atividades na unidade gestora e     
informatização dos serviços da UG. Mas  conta 
principalmente com a  seriedade do  Ente Muni-
cipal com os  repasses  rigorosamente em dia, de 
todas as contribuições previdenciárias,  inclusive, 
destaca-se que na data do pagamento da FOPAG 
dos servidores, essas contribuições previdenciá-
rias são repassadas “automaticamente”.

Além  de receber a premiação na categoria mé-
dio porte, a Unidade Gestora apresentou um dos 
cases de sucesso, que foi a informatização do Vi-
çosaPREV, customizado no SIPREV, que possui um 
banco de dados consistente dos servidores e seus 
dependentes, portanto resultou em informações 
precisas, eficiência, eficácia e transparência nos 
trâmites dos requerimentos dos benefícios previ-
denciários, como também subsidiou a emissão de 
extrato individual de contribuição previdenciária. 
“O Prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária, 
que é uma iniciativa da Associação Nacional de 
Entidades de Previdência de Estados e Municípios 
– ANEPREM,  nos norteia e nos incentiva  a chegar-
mos numa gestão de excelência dentro do serviço 
público. Receber esta premiação tem um valor 
imensurável, porém mostra que é possível, com 
o  compromisso do Ente Municipal e da Unidade 
Gestora com o RPPS do Município, principalmente 
em meio a tantas crises evidenciadas em nosso 
país. E finalizando, ressalto que este Regime Pre-
videnciário  a cada dia se torna mais sustentável 
e  equilibrado financeiramente e atuarialmente, 
cumprindo no presente todas as determinações 
legais para garantir um futuro tranquilo e digno 
para todos os servidores e seus dependentes”. As-
sim resume a gestora.

A festa de premiação para Viçosa do Ceará

Texto: Assessoria VIÇOSAPREV | Foto do prêmio: Revista RPPS do Brasil
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Graça e o prefeito Divaldo, comemorando a premiação

A equipe campeã, Daniel, Graça, Ramon e Eduardo
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Realizado pela ANEPREM, o prêmio vem 
a cada ano se tornando mais importan-
te para o mercado de RPPS. Os Institu-
tos que são selecionados para receber o 
troféu de destaque na gestão precisam 
se enquadrar em mais de 30 critérios 
correspondentes aos eixos: transparên-
cia, ética, equidade e responsabilidade 
corporativa e social.

O prêmio é entregue para Instituição 
de Pequeno Porte com até 2.000 (dois 
mil) segurados, Médio Porte de 2.000 a 
5.000 (de dois mil a cinco mil) segura-
dos e Grande Porte com mais de 5.000 
(cinco mil) segurados. E nesse ano fo-
ram inscritos 44 RPPSs para disputar o 
ranking.

A comissão que avaliou os critérios de 
seleção do Prêmio foi composta pelo 
Auditor Federal de Controle Externo do 
TCU – Alysson Rodrigues; pelo Diretor 
da Câmara Federal do Conselho Fede-
ral de Administração – Carlos Alberto 
Ferreira Júnior;  pelo Presidente da 

ANEPREM – Herickson Rubim Rangel; e 
pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do 
Brasil/Secretaria de Previdência – Otoni 
Gonçalves, sendo esta a premiação de 
maior importância para o RPPS em nível 
nacional.

Em 2016, o prêmio teve como objeti-
vo estimular as unidades gestoras de 
RPPS a desenvolverem boas práticas de 
gestão, que possibilitem otimizar o de-
sempenho e garantir uma governança 
eficiente. Além disso, o Prêmio serve de 
estímulo, numa forma de competição 
saudável entre os participantes, para 
fortalecer os fundamentos da excelên-
cia e eficiência na gestão pública, forta-
lecendo a cultura previdenciária.

A cerimônia de entrega da premiação 
ocorreu no dia 08 de novembro/16 du-
rante o 16º Congresso Nacional de Pre-
vidência da ANEPREM, em Vitória/ES

Confira alguns dos premiados que des-
tacamos nessa edição:

7ª edição do prêmio “Boas Práticas de Gestão Previdenciária” mostra a 
importância da iniciativa para o fomento da melhoria da governança

Oscar da Previdência

t
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Garanhuns-PE levou o troféu como 3º lugar, médio porte

O município de Garanhuns/PE, no Agreste 
Meridional de Pernambuco, conquistou o 
3º lugar em nível nacional no ranking do 
Prêmio Boas Práticas de Gestão Previden-
ciária. A iniciativa da Associação Nacional 
de Entidades de Previdência de Estados 
e Municípios - ANEPREM tem o objetivo 
de reconhecer os municípios brasileiros 
que desenvolveram boas práticas de ges-
tão baseadas nos princípios da transpa-
rência, equidade, ética, responsabilidade 
corporativa e social. A cerimônia de pre-
miação aconteceu dentro do 16º Con-
gresso Nacional de Previdência,  no dia 8 
de novembro deste ano.

A classificação final se deu em razão da 
pontuação obtida por cada participante 
após análise dos recursos enviados. A 
comissão julgadora foi composta por re-
presentantes da ANEPREM, da Secretaria 
de Previdência, do Tribunal de Contas da 
União (TCU) e do Conselho Federal de Ad-
ministração. Nesta edição, o prêmio visa 
estimular as unidades gestoras de Regi-
me Próprio de Previdência Social (RPPS) a 
desenvolverem boas práticas de gestão, 
por meio de ações que possam otimizar 
seu desempenho, recuperar e garantir 
sua confiabilidade junto aos seus servi-
dores, segurados, clientes, fornecedores 
e toda a sociedade.

O prêmio é realizado também com o 
compromisso de disseminar e estimular 
os fundamentos de excelência e de efici-

ência na gestão pública que representem 
melhoria da gestão, do processo decisó-
rio, da imagem institucional, bem como 
contribuir para a perenidade do sistema 
previdenciário. No ano de 2013, Gara-
nhuns havia conseguido 28 pontos na 
avaliação, mas não foi classificado. Em 
2014, o município conseguiu 40 pontos, 
quando foi classificado, entretanto não 
foi premiado. Em 2015, alcançou 44 pon-
tos e ficou em 5º lugar. Já agora, em 2016, 
a premiação do município deve-se aos 50 
pontos conquistados na avaliação.

Para o presidente do Instituto de Gara-
nhuns, a satisfação é ainda maior ao levar 
em consideração o contexto econômico 
que o País vem enfrentando. “A nossa ale-
gria maior é que conseguimos esse título 
justamente em um ano dificílimo, com 
poucos recursos, e o município cumpriu 
toda essa parte fiscal, previdenciária, e 
conseguir um resultado expressivo como 
esse é de tamanha satisfação. E isso é im-
portantíssimo para que a sociedade en-
tenda que uma gestão é comprometida 
quando ela cumpre com suas obrigações, 
mas não é só isso. Sabendo que a eco-
nomia nacional não está tão favorável, 
se vê poucos municípios com a questão 
previdenciária em dia e o município do 
porte de Garanhuns receber esse prêmio 
é muito orgulho para todos nós, ressal-
tando aqui a questão decisiva para isso a 
atuação do prefeito Izaías Régis e da Se-
cretaria da Fazenda”, comemora Marcelo 

Marçal. Além do destaque no prêmio, o 
IPSG também foi destaque pelo Tribunal 
de Contas do Estado e não poderia dei-
xar de citar. Segundo o gestor, a matéria 
fez menção ao IPSG por ter sido consi-
derado modelo pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) e cita o patrimônio líqui-
do do órgão, que atualmente está em 
torno de 70 milhões. Além de todo este 
reconhecimento, o TCE faz referência a 
renovação, pela quarta vez consecutiva, 
do Certificado de Regularidade Previden-
ciária - o CRP. A certificação é realizada 
a cada seis meses, sendo fornecida pela 
Secretaria de Previdência Social (SPS) e 
torna a Prefeitura de Garanhuns apta 
a captar recursos e buscar convênios. 
Outro ponto evidenciado foi o saldo 
positivo registrado, de 1,9 milhão ainda 
em 2015. Na finalização, o recadastra-
mento realizado anualmente é apre-
sentado mostrando que dessa maneira 
o Instituto evita fraude e contribui para 
a atualização atuarial. “Estamos muito 
satisfeitos em termos a oportunidade 
de divulgar para todo o país o trabalho 
que desenvolvemos no nosso Instituto. 
Esse reconhecimento por parte do TCE 
não foi por acaso já que batalhamos 
muito juntamente ao nosso prefeito 
Izaías Régis para oferecermos o melhor 
aos nossos aposentados e pensionistas, 
nos pautando principalmente na trans-
parência, equidade e responsabilidade”, 
argumentou o presidente do IPSG, Mar-
celo Marçal.

Garanhuns
O município subiu ao pódio para 
ser premiado por destaque 
na gestão do RPPS

Texto: Assessoria Garanhuns | Foto do prêmio: Revista RPPS do Brasil



62  • RPPS DO BRASIL | 31ª Edição - Novembro/Dezembro de 2016

RPPS | EVENTO

Otoni, Andressa de Lucas do Rio Verde - MT e 
Demétrius da ABIPEM

Paulo, Marili e Hélio de Indaial

Registro da turma de Mato Grosso do Sul

Tulne e Altair da DataA

Turma de Pernambuco Turma de Viçosa-CE Turma de Vilhena-RO, Márcia, Everaldo, 
Helena e Ivani

Otoni, Carlos e Herickson entregaram o troféu 
de Boas Práticas

Registro da homenagem prestada pela 
Zetra à ANEPREM

Registro de representantes da ANEPREM com 
ministro Augusto

Turma da Geração Futuro, Sullivan, 
Priscila e Rivaldo

Palestrante Bruno Martins

Registro da turma de Itapemirim-ES

Ronaldo Fonseca, Ronaldo, Alexandre, 
Eduardo e Marcos

Turma de Dourados, Solange, Antônio, 
Albino e Cleusa
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Wíllames, Maria e Fernando de Lagoa Grande

Bira, Luiz, França da Privatiza  e Herickson

Herickson com Eduardo e Pedro, da ETA

Herickson, Lenir e Chiquito da Claritas

Pedro, Herickson, André e Vera da 
Infinity

Registro com a turma da Caixa Turma do BB com Herickson

Zanata do RS, Heloisa,  Augusto e Tatiana de Vitória-ES

Felipe, Herickson, Sandra e Celso da Crédito e Mercado

Herickson e Glaúcio do Banestes

José Márcio, Débora e Rayanne da Uniletra e 
Herickson

Zanata e Nelson, Erickson e Gustavo, 
com diretoria da AGIP

Herickson com a José e Adilson da Zetra

Herickson e Jared DTVM BRB

Kleber, Ascendino, Adriana, Alexandre da 
Foco e Herickson
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A banda fez bonito na festa de premiação

Célia Emídio do Pernambuco apresentou 
experiências positivas

Equipe do Instituto de Vitória-ES

Gestores aproveitaram ao máximo o evento

Heliomar com Laura e Narlon Herickson e Ariane com Augusto Nardes Zeneida, prefeito  de Viçosa Divaldo, Iliane 
e gestora Graça

Alessandra, Roberto e Jan de Navegantes, com Laura

Daniel e Ítalo de Maricá-RJ

Erica Saraiva, de Itaboraí feliz com a capa da 
RPPS do Brasil

Gestores, autoridades e empresas dos Brasil  
participaram

Ana, Antônio, Lourdes, Elielson e Marcijane 
Chapadão do Céu

Demétrius da Abipem, Jaqueline e Aurenilson 
do Paraná

Flagra da turma conferindo a única revista 
específica de RPPS

Guilherme - advogado e Hélio da 
Secretaria de Previdência
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Jacques e Floriano de Palmas-TO

Jornalistas  Ivoneide - ANEPREM  e Iliane - Revista 
RPPS do Brasil com Augusto Nardes

Leo, o assessor do Itaprevi-RJ

Luiz Cota da Associação de Previdência 
Complementar

Marcijane com Sullivan e Rivaldo da 
Geração Futuro

Narlon, Fábio, Iliane e Herickson O congresso foi muito prestigiado

Jarbas e Simone

José Carlos e Dalmo de Dores do Rio Preto-ES

Luís, Edivaldo, Lucimara e Evair de Viçosa-MG

Luiz Fernando, diretor da ANBIMA

João Luiz, Vera, Ronildo, Luciana, 
Alda e Maristela

Lázaro, Giselle e François de Timon-MA

Luiz Carlos do Paraná e Ronaldo Fonseca, 
palestrante

Marcelo e Amanda de Garanhuns-PE
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Associação realiza 16ª edição do Congresso Nacional e 7ª edição 
do prêmio Boas Práticas de Gestão com expectativas superadas

ANEPREM

RPPS | EVENTO

O 16º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM foi um 
sucesso em todos os sentidos. Com quase mil participantes re-
presentando o país todo, o evento aconteceu no Centro de Con-
venções de Vitória, de 7 a 9 de novembro.

Na abertura do evento, o prestígio de várias autoridades, como 
o vice-presidente da Associação Brasileira das Entidades do Mer-
cado Financeiro e de Capitais - ANBIMA, Sérgio Cutolo; diretor 
do Departamento de Regimes Próprios no Serviço Público, Nar-
lon Gutierre Nogueira; presidente do Tribunal de Contas do ES, 
Sérgio Aboudib; ministro do TCU, Augusto Nardes; presidente 
da ANEPREM, Herickson Rubim Rangel; representante do go-
vernador, Paulo Hartung; secretário da Fazenda, Paulo Roberto 
Ferreira; desembargador do TJ-ES, William Silva; presidente do 
Conselho Federal de Administração, Sebastião Melo; o diretor 
da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – ABRAPP, Luiz Carlos Cotta, dentre outros.

Na ocasião, o anfitrião Herickson Rangel deu as boas vindas a to-
dos os presentes, agradeceu o apoio institucional das entidades 
parceiras, da Secretaria de Previdência, dos patrocinadores BBD-
TVM, CAIXA, Privatiza, Foco, DTVM BRB, Riviera, Claritas, Infinity, 
Banestes, Crédito e Mercado, StepStone, ETA, Uniletra, BTG Pac-
tual, Zetra e Aspprev. E destacou a importância do evento para o 
fortalecimento do RPPS. “A ANEPREM, através desse evento, visa 
fomentar as discussões em torno dos temas que versam a previ-
dência social, a fim de contribuir para a elaboração de propostas 

que visem a sustentabilidade do sistema e o aprimoramento da 
gestão, possibilitando assim a garantia da manutenção dos be-
nefícios”.
A palestra de abertura do evento foi ministrada pelo ministro do 
TCU – Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que desta-
cou a importância da melhoria das práticas de governança para o 
desenvolvimento de uma política previdenciária cada dia melhor, 
e estimulou a ética na gestão pública.

Igualmente relevantes foram as outras palestras ministradas 
como a do palestrante Narlon Gutierre Nogueira com os temas: 
Reforma da Previdência – desafios e consequências, e Sustentabi-
lidade do RPPS para o ajuste fiscal; Luiz Fernando Figueiredo – di-
retor da ANBIMA falou do cenário macroeconômico e os reflexos 
nos investimentos do RPPS; Fábio Zambitte Ibrahim – professor 
da FGV abordou a temática: Questões relevantes na concessão 
de benefícios; Ricardo Pena – presidente da FUNPRESP abordou 
o assunto: Adesão da previdência complementar pelos estados e 
municípios; Sebastião Melo – presidente do Conselho Federal de 
Administração falou sobre a profissionalização na gestão públi-
ca; Otoni Gonçalves Guimarães – consultor previdenciário falou 
dos procedimentos contábeis para encerramento de exercício; 
dentre vários outros temas tratados por especialistas.

BOAS PRÁTICAS

A 7ª edição do Prêmio Boas  Práticas de Gestão Previdenciária foi 

Quase mil participantes do Brasil todo
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um sucesso. A equipe que avaliou os quesitos ética, transparên-
cia, responsabilidade corporativa e social, e práticas de equidade 
foi formada pelo auditor federal de controle externo e assessor 
da SecexPrevi do Tribunal de Contas de União – TCU, Alysson Ro-
drigues; o diretor da Câmara de Desenvolvimento Institucional e 
Conselho Federal de Administração, Carlos Alberto Ferreira Junior; 
Herickson Rangel – presidente da Aneprem e pelo auditor da Re-
ceita Federal, Otoni Guimarães.

O objetivo principal do prêmio é estimular a melhora do proces-
so de governança, no entanto, os resultados vão além. O prêmio 
mexe com a auto estima dos envolvidos no dia a dia dos institutos, 
e a competição sadia entre os participantes gera resultados po-
sitivos, pois as melhorias precisam ser contínuas para assegurar 
as melhores colocações na premiação. Inovação, modernização, 
aprimoramento e profissionalização da gestão são aspectos me-
lhorados com o Boas Práticas.  

Confira os premiados de 2016:

Institutos de grande porte:

1º LUGAR CABO DE SANTO AGOSTINHO PE
1º LUGAR INDAIATUBA   SP
2º LUGAR PRAIA GRANDE   SP
3º LUGAR ESTADO DO AMAZONAS  AM
4º LUGAR MOGI DAS CRUZES  SP
5º LUGAR BETIM    MG
6º LUGAR PORTO ALEGRE   RS
7º LUGAR MANAUS    AM
8º LUGAR BARUERI    SP
9º LUGAR SÃO JOSE DO RIO PRETO  SP
10º LUGAR CAMAÇARI   BA
11º LUGAR JABOATÃO DOS GARARAPES PE

Institutos de médio porte:

1º LUGAR NAVEGANTES   SC
2º LUGAR VIÇOSA DO CEARA  CE
3º LUGAR GARANHUS   PE
4º LUGAR UBATUBA   SP
5º LUGAR BIRIGUI    SP
6º LUGAR CARIACICA   ES
7º LUGAR DIVINÓPOLIS   MG
8º LUGAR LEME    SP

Institutos de pequeno porte:

1º LUGAR CONCORDIA   SC
2º LUGAR LUCAS DO RIO VERDE  MT
3º LUGAR TRIUNFO   PE
4º LUGAR SANTA FÉ DO SUL   SP
5º LUGAR PIRACAIA   SP
6º LUGAR RIO NEGRINHO   SC
7º LUGAR SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA GO
8º LUGAR VIÇOSA    MG
9º LUGAR TANGARA DA SERRA  MT
10º LUGAR MESSIAS    AL 

Registro de todos os premiados, entre institutos e prefeitos

Herickson Rangel fazendo abertura do evento

Herickson presenteando o ministro Augusto Nardes
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