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RAIO X
Espírito Santo mostra 
que fazer gestão 
eficaz é desafiante, 
mas compensador

PODIUM ISP
Indicador de situação 
previdenciária: controle 
social e incentivo para 
gestores de RPPS

Plataforma da XP Investimentos oferece cursos gratuitos com intuito
de formar administradores aptos para fazer as melhores escolhas. Conhecimento 

mais abrangente do mercado norteia gestores na busca por alternativas
de investimento à renda fixa em um esforço para driblar os juros baixos e entregar 

as altas taxas de retorno exigidas no segmento.

Educação Financeira
para elevar a Rentabilidade



EDITORIAL
Amigo Leitor,

Nossa edição está muito especial! Um conteúdo feito com carinho 
para levar orientação, informação e inspiração para você. 

No nosso editorial especial mostramos como o ISP - Indicador de 
Situação Previdenciária está ajudando a melhorar a governança 
no RPPS.

No nosso Raio X, nossa paradinha foi no belo Espírito Santo, com 
destaque para a gestão feita com dedicação pelas equipes de Do-
res do Rio Preto, Vargem Alta, Vitória e Aracruz.

Nossa capa traz a XP Investimentos mostrando sua dedicação em 
ofertar qualificação para o Regime Próprio, de graça para quem 
é cliente XP.

A CAIXA, através dos articulistas Ciro Augusto Miguel e Júlio Alves 
Bittencourt, gerentes executivos da CAIXA, mostra o ideal de car-
teira de investimentos para o momento.

Nossa articulista Diana Lima fala dos conflitos de interesse nos 
RPPSs: como se prevenir? Milton Moreira, palestrante apaixonado 
pelo ofício de Conselheiro fala, com bom humor, das mudanças 
no RPPS. A implantação da Previdência Complementar para entes 
federativos - principais alertas é o tema de Alexandre Werners-
bach Neves. A prescritibilidade das pretensões fundadas no pa-
gamento de consectários legais pelo atraso de recolhimento de 
contribuições ao RPPS é o paper assinado por Ronaldo Ribeiro de 
Oliveira, Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Mato 
Grosso. O papel dos RPPSs junto aos segurados idosos ativos e a 
mitigação dos reflexos da epidemia da COVID-19 foi a temática es-
colhida por Thais Kellen Leite de Mesquita, advogada militante na 
área de RPPS. Na nossa coluna ESSE ESPAÇO É SEU, o advogado 
previdenciário e palestrante Bruno Martins fala da transposição 
de regime, aposentadoria e a extinção do vínculo efetivo.

E tem muito mais nas nossas páginas. Leia, reflita, se motive a 
fazer a diferença seja onde estiver e aproveite tudo o que pre-
paramos com carinho para sua melhor capacitação. Compartilhe 
nosso conteúdo e contamos com você nas nossas redes sociais: 
Insta, Face e Linkedin.

Até a próxima!

e equipe
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RPPS DIGITAL

Lives fazem parte da estratégia de aproximação
da Revista RPPS do Brasil com o mercado de Regime Próprio
Muito mais que levar informações, os bate-papos são uma maneira 
de troca de experiência e de aproximação entre os agentes que 
atuam no segmento

Allex Sertão
Auditor do Tribunal 
de Contas do Piauí

Fernando Cortez
Vice-presidente da 
Schroders no Brasil

Otoni Guimarães
Professor e consultor 
previdenciário

Fábio de Souza
Juiz Federal e professor 
da UFRJ e do ICDS

Marcus Giarola
Advogado e palestante 
do Paraná

Cristiano Picollo
Especialista de produtos 
na Bradesco Asset

Luiz Gonzaga
Coordenador de 
investimentos da SPREV



Você também pode fazer
parte da RPPS do Brasil.
Participe enviando suas

dúvidas e sugestões
através do e-mail:

contato@revistarppsdobrasil.com.br

Somos gratos por temos
nosso Conselho Editorial formado
de profissionais gabaritados
na área de Regime Próprio. Gratidão
Márcio Apolinário (presidente
da APEPREV), Fernando Calazans 
(advogado indicado pelo IEPREV),
Heliomar Santos (presidente da ANEPREM),
Wilma Torres (atuária indicada pelo IBA) 
e Ronaldo Oliveira (consultor) por serem 
nossas referências a cada edição.

Conselho
  Editorial

Wilma Torres
Diretora
Previdenciária

Márcio Apolinário
Presidente
da APEPREV

Ronaldo Oliveira 
Consultor
Previdenciário

Fernando Calazans 
Advogado 
Previdenciário

Heliomar Santos 
Presidente
da ANEPREM
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Conflitos de interesse nos RPPSs: 
como se prevenir?

Em nossa coluna anterior apresentamos que o conceito de 
ética e integridade estão entrelaçados e, que nossas palavras 
e atitudes devem demonstrar de forma clara o nosso propó-
sito. Além de procurar demonstrar a integridade do nosso 
caráter (probo, reto, legal e justo), na qualidade de servidores 
públicos que somos como profissionais à frente dos RPPSS, 
devemos garantir que os interesses dos segurados sejam 
sempre mantidos em primeiro lugar. Mas, qual é a melhor 
forma de prevenir o conflito de interesses no âmbito dos 
RPPSs?

Valores devem ser comunicados e treinamentos devem 
ser oferecidos

De acordo com o documento intitulado Recomendação do 
Conselho da OCDE sobre Integridade Pública, a recomenda-
ção é que sejam criados padrões de integridade no sistema 
legal e políticas organizacionais (como códigos de conduta ou 
códigos de ética) para esclarecer as expectativas e servir de 
base para a investigação e sanções disciplinares, administrati-
vas, civis e/ou criminais, conforme apropriado, devendo esses 
valores e padrões serem comunicados tanto dentro como 
fora da organização. Para o Instituto Português de Apoio ao 
Desenvolvimento (IPAD) é imprescindível especificar, num 
conjunto de normas claras, os procedimentos e mecanismos 
mais apropriados tanto para a prevenção eficaz de conflito de 
interesses como para minimização dos seus efeitos. 

O conselho da OCDE também entende que assegurar um 
sistema justo e aberto para recrutamento, seleção e promo-
ção, com base em critérios objetivos e em um procedimento 
formalizado, além de um sistema de avaliação que suporte a 
prestação de contas e um espírito de serviço público, pode 
ajudar. Oferecer indução e treinamento de integridade no 
trabalho para funcionários ao longo de suas carreiras pode 
aumentar a conscientização e desenvolver habilidades es-
senciais para a análise de dilemas éticos e tornar os padrões 
de integridade pública aplicáveis e significativos em seus pró-
prios contextos pessoais. 

Abstenção nos processos que envolverem
interesses pessoais

Ao tratar da prevenção e gestão de conflitos de interesses, o 
BCG-Brasil apresenta que as mais relevantes organizações in-

ternacionais vêm emitindo 

recomendações (“Guidelines”) sobre a matéria dos conflitos 
de interesses, referindo-se à abstenção de os membros dos 
órgãos sociais intervirem nos processos de tomada de deci-
são que envolvam interesses próprios e a obrigatoriedade 
de comunicação sobre relações relevantes que mantenham 
com os fornecedores, clientes, instituições financeiras ou 
quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar 
conflitos de interesses. A Lei das sociedades por ações (Lei 
das S/A) também dispõe que os acionistas devem abster-se 
de votarem nas assembleias nas matérias nas quais os inte-
resses deles e das companhias sejam conflitantes (art. 115).

Experiência do governo federal brasileiro

Para agilizar a comunicação entre o agente público e o Go-
verno Federal do Brasil no âmbito da Lei nº 12.813/2013 (que 
dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou 
emprego do Poder Executivo federal), a Controladoria-Geral 
da União (CGU) desenvolveu o SeCI - Sistema Eletrônico de 
Prevenção de Conflitos de Interesses. O SeCI permite ao ser-
vidor ou empregado público federal fazer consultas e pedir 
autorização para exercer atividade privada, bem como acom-
panhar as solicitações em andamento e interpor recursos 
contra as decisões emitidas.

As unidades gestoras de RPPS também podem criar canais 
que possibilitem que seus profissionais possam enviar con-
sultas a respeito do tema, além de instituir ouvidorias e áreas 
de gestão de riscos para ajudar a coibir, detectar e corrigir 
eventuais desvios de conduta. 

Enfrentando o tema de forma aberta e honesta

Ao se deparar com uma determinada situação que exija uma 
reflexão sobre a conduta que se deve adotar, o profissional 
deve avaliar se a sua decisão ou julgamento violou ou viola-
rá de alguma forma a confiança que lhe foi depositada. Se 
esse for o caso, é preciso que essa situação seja abertamente 
declarada para se antecipar a eventuais responsabilizações 
que venham a ser estabelecidas. Em todo o caso, enfrentar o 
tema de forma aberta e honesta é sempre o melhor caminho.

Na próxima edição da nossa coluna discutiremos Conflito 
de interesses nos RPPSs: punições previstas. Suas suges-
tões podem ser enviadas para o email: diana_lima@unb.br, 
até lá! 

Diana Vaz de Lima
Realizou pós-doutoramento em contabilidade e 
controladoria em pesquisa aplicada à resiliência financeira 
dos RPPS, é doutora em ciências contábeis, mestre em 
administração e contadora. É professora de contabilidade 
do setor previdenciário da Universidade de Brasília, e 
coautora do livro “A Contabilidade na Gestão dos Regimes 
Próprios de Previdência Social”, publicado pela editora Atlas.
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O Banco do Brasil 
possui um portfólio 
completo de Fundos
de Investimento para 
diversificação da 
carteira dos RPPS.

BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total

BB Previdenciário Multimercado Alocação
www.bb.com.br/bbmultimercadoalocacao
 
BB Ações Quantitativo
www.bb.com.br/bbquantitativo
 
BB Ações Tecnologia BDR Nível I
www.bb.com.br/bbtecnologiabdr

bb.com.br/bbdtvm
Fitch Ratings - Nota “Excelente” no Rating de Qualidade de Gestão de Investimentos.



Apareça!

Nós te
ajudamos!
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Carteira sugerida 
CAIXA para RPPS
Com foco em você, gestor de RPPS, a CAIXA criou a 
CARTEIRA SUGERIDA com o objetivo de ajudar na alo-
cação dos seus investimentos. 

Entendemos as suas dores na difícil tarefa de identi-
ficar um cenário consistente o suficiente para ser o 
elo entre os fatos de mercado e os fundos de investi-
mento. E foi assim que nasceu a CARTEIRA SUGERIDA 
CAIXA.

Construímos um modelo que pudesse, não apenas 
atender a todos de uma forma simétrica e cartesiana, 
ou ainda, de forma imediatista e efêmera, como diria 
Warren Buffett: “É claro que o futuro imediato é incer-
to. É que algumas vezes as pessoas focam na grande 
quantidade de incertezas que sempre existe enquan-
to em outras épocas as pessoas ignoram isso”, mas 
também indicar um caminho, uma tendência durante 
um determinado período. Ao ser concebida, a CAR-
TEIRA SUGERIDA deveria funcionar como uma bússo-
la que indicasse o norte e não como uma luva que 
coubesse nas mãos de todos os RPPSs, pois como 
sabemos, cada RPPS possui suas peculiaridades.

Entendemos também que, a partir da constituição de 
uma política de investimento por um Instituto, o cená-
rio desenhado deveria convergir para alocações em 
uma carteira de fundos já estabelecida. 

E é natural que o cenário sofra mutações no decorrer 
do tempo. Portanto, mudanças na Política de Investi-
mento devem ser feitas na mesma velocidade, sem-
pre com disciplina e cautela.

Assim, a CARTEIRA SUGERIDA CAIXA é construída em 
uma jornada mensal composta por reuniões de ali-
nhamento com os gestores dos fundos de renda fixa 

e renda variável e economistas da CAIXA ASSET, com 
foco na aderência de cada estratégia ao cenário pros-
pectivo.

Com os inputs dessas reuniões, seguimos para avalia-
ções em um modelo proprietário que contempla os 
principais drivers econômicos, gerando a base para 
rodar o modelo de Markowitz e determinar os per-
centuais do asset allocation. 

Ao final, a CARTEIRA SUGERIDA CAIXA traz uma visão 
híbrida entre passado e futuro. Importante frisar que 
o modelo proprietário atende todos os limites da re-
solução vigente de investimentos dos RPPSs. 

Mas não se engane, não se trata de uma proposição 
definitiva para os Institutos, tampouco de uma fórmu-
la mágica que atenderá com precisão aos RPPSs pois, 
cada ente possui suas características, ALMs específi-
cos, massas segregadas em períodos diferenciados, 
dentre outras variáveis. Nosso objetivo com a CARTEI-
RA SUGERIDA CAIXA é dar um direcionamento e ao 
mesmo tempo um benchmark para os RPPSs.

Trata-se de mais uma solução que a CAIXA disponibi-
liza para os Regimes Próprios, sempre com o intuito 
de melhorar sua jornada e atender as suas necessida-
des, focada na seriedade e grande responsabilidade 
que é gerir os recursos previdenciários dos servido-
res.

Ah, já íamos nos esquecendo, nossos clientes rece-
bem a CARTEIRA SUGERIDA mensalmente por e-mail 
e pelo nosso canal exclusivo no Telegram. Você ainda 
não recebe? Entre em contato conosco!

Por último, é sempre bom lembrar: Conte sempre 
com a CAIXA! 

Ciro Augusto Miguel
Gerente Executivo na CAIXA 
com experiência de mais de 25 
anos no mercado financeiro, 
sendo 17 anos dedicados ao 
segmento RPPS 

Júlio Alves Bittencourt
CFP, Gerente Executivo da 
CAIXA com mais de 8 anos de 
experiência no segmento RPPS
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GESTOR UM CONSULTORIA
As mudanças trazidas pelas recentes alterações constitucionais, atra-
vés da Emenda Constitucional n° 103, e normativas infraconstitucionais 
têm exigido dos gestores uma visão sistêmica, tanto na organização do 
Regime Próprio de Previdência, quanto na concessão e administração 
dos benefícios previdenciários.

E nesse aspecto, a Gestor Um Consultoria se destaca, pois em sua com-
posição, possui profissionais com larga experiência no ramo da previ-
dência pública – mais de 20 anos – que acompanharam e presenciaram 
todas as transformações ocorridas, as quais iniciaram com a Emenda 
Constitucional n° 20/1998. Assim, a Gestor Um Consultoria uniu num 
só grupo atuários, advogados e consultores financeiros que atuam es-
pecificamente no assessoramento aos gestores dos RPPS.

As áreas de atuação não se resumem no assessoramento, mas tam-
bém difundem a cultura previdenciária através de cursos e treinamen-
tos, com um catálogo de temas dentro das suas áreas de atuação, cuja 
metodologia e didática já é notória dentro do mercado, trazendo as-
suntos de ordem prática, colaborando com o dia a dia dos gestores 
previdenciários. A paixão pelo conhecimento faz com que milhares de 
gestores, conselheiros e membros de comitês de investimento bus-
quem na empresa o auxílio para a solução de seus problemas, que 
somente a vivência ensina. 

Com atuação independente nas áreas de consultoria atuarial, financei-
ra, jurídica e auditoria, se formou uma equipe multidisciplinar, capaz de 
atender todas as necessidades dos RPPS. 

Especialmente ao longo dos últimos 3 anos, ocupa posição de desta-
que no mercado de Previdência, realizando cálculos e estudos atuariais 
para cerca de 130 RPPS, assessoria financeira para cerca de 50, além 

de assessoria jurídica e de compensação financeira para outros tantos.

O distanciamento social ocasionado pela pandemia COVID-19 levou a 
empresa a revisar algumas formas de prestação dos serviços, tendo 
sempre em mente o seu propósito, que é a aproximação aos clientes.

Com isto, surgiram novas demandas e as plataformas digitais levaram a 
empresa a criar novos produtos, e entre estes, está o GESTOR UM SOB 
MEDIDA, onde o cliente contrata a prestação de um serviço específico, 
na forma de esclarecimento, treinamento ou participação em reunião de 
colegiados para tratar de assuntos dentre os oferecidos (atuarial, finan-
ceira, jurídica e administrativa).

Seja no treinamento para uma legislação nova, dirigida exclusivamente 
para o Município dentro da sua realidade e das normas em vigor locais, 
ou então para prestar algum esclarecimento para solução de conflitos, 
seja na sugestão de alocação de ativos e melhoria na gestão atuarial e de 
compensação financeira, a GESTOR UM coloca à disposição seu corpo 
de profissionais para a realização destes serviços, de forma presencial ou 
remota, e nesta última forma, visando a minimização dos custos.

Portanto, agora o RPPS do Município poderá contar com a participação 
mais próxima de um profissional da empresa para compartilhar o seu 
conhecimento com os demais servidores envolvidos com a administra-
ção do Regime Próprio, de forma mais ágil e prática.

Se você ainda não conhece o trabalho da Gestor Um, acesse o conteúdo 
gratuito nas redes sociais, e seja um parceiro de uma das melhores con-
sultorias para RPPS do mercado. 

O corpo técnico é formado pelos seguintes profissionais:

Excelência em RPPS
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Rosana Seger
Advogada, pós-graduada em Direito Municipal 
e em Previdência Pública, com atuação 
específica no assessoramento de Regimes 
Próprios desde 1997, dominando matérias 
de ordem administrativa e benefícios 
previdenciários, com ênfase, inclusive, na 
obtenção a certificação Pró-Gestão

Ben-Hur Petry
Economista, mestran-
do em Economia do 
Desenvolvimento pela 
Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 
atuando em Regimes 
Próprios desde 2017

Karla Nickele
Atuária

Joel Fraga
Atuário, pós-graduado 
em Auditoria e Perícia, 
atuando com previdência 
pública e privada desde 
1989, especificamente 
em Regimes Próprios 
desde 1998

Elenir Freitas
COMPREV

Michele Dall’ Agnol
Atuária formada pela UFRGS, pós-graduada em 
Economia e Finanças também pela UFRGS e cursando 
pós-graduação de Especialização em Atuária pela UFRJ, 
atuando especificamente com Regimes Próprios desde 
2013, atualmente é a responsável técnica pelas avaliações 
atuariais, além de dominar matérias de compensação 
financeira, benefícios previdenciários e, gestão atuarial 
previdenciária como um todo

Fernando Cony
Administrativo

Maurício S. E. Santo
Administrativo

Vitor Saueressig
Atuarial

Sérgio Stifelmann
Gestor financeiro, 
consultor de valores 
mobiliários - CVM, há 
mais de 25 anos no 
mercado financeiro, 
assessorando os 
RPPS em relação aos 
seus investimentos 
há 10 anos

Cursos gratuitos

para clientes RPPS.
Porque conhecimento
é um dos melhores
investimentos
que existem.

A plataforma RPPS da XP quer continuar 
ajudando você a investir melhor, não só  
por meio de uma curadoria de produtos, 
mas agora também por meio de cursos 

 
segmento.

para saber mais:

rpps@xpi.com.br
www.xpinstitucional.com.br/plataforma/rpps
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CAPA

Educação Financeira
para elevar a Rentabilidade

Não é novidade que o cenário de juros baixos tenha aumentado o desafio 
dos gestores de RPPS. Para entregar a meta atuarial de retorno da cate-
goria é preciso diversificar a carteira com produtos mais arrojados. A edu-
cação financeira, que se traduz pelo conhecimento técnico do mercado, 
torna-se cada vez mais uma importante aliada no momento de escolher as 
melhores alternativas para minimizar riscos e potencializar ganhos.

O caminho para chegar nesse objetivo passa pela avaliação correta do mo-
mento econômico do Brasil e do mundo. Para iniciar ou aperfeiçoar essa 
jornada de entendimento, os cursos preparatórios para as certificações 
CPA-10, CPA-20 e CGRPPS tornam-se imprescindíveis. Em um esforço para 
tornar a experiência de aprendizagem mais cômoda, a XP Investimentos 
em parceria com a empresa Criando Valor, do Diretor Executivo Edmir Del-
fino, adaptou todo o conteúdo dessas aulas para uma linguagem familiar 
aos integrantes do segmento. Para Lauter Ferreira, sócio e head RPPS da 
XP “o desafio dos RPPSs aumentou muito com a SELIC a 2% e para diversi-
ficar a carteira de forma correta sem colocar o patrimônio em risco, é cada 
vez mais necessário aprender sobre as modalidades de investimentos”.

Dessa maneira, os conselheiros e participantes do comitê de investimen-
tos dos institutos que gerenciam a previdência de Estados e Municípios 
que trabalham com a Plataforma têm acesso gratuito a esse conhecimen-
to fundamental para nortear as decisões. Até dezembro, mais 20 cursos 
serão incluídos no ambiente virtual da XP, que hoje agrupa também 40 
fundos aptos para aportes dos RPPSs. “A educação financeira é um dos 
melhores investimentos que existe, quanto mais qualificada está a equipe 
de gestão, mais seguro e rentável serão os resultados”, afirma Lauter.

Trata-se de um movimento para contribuir com o desenvolvimento de 
profissionais do mercado em um momento econômico particular - espe-
cialmente no Brasil - onde a taxa básica de juros está em 2%, o que desafia 

Plataforma da XP Investimentos em parceria com a empresa Criando Valor oferece 
cursos gratuitos para formar administradores aptos para fazer as melhores escolhas. 
Conhecimento norteia gestores na busca por alternativas à renda fixa em um esforço 
para entregar as altas taxas de retorno exigidas no segmento.

os administradores a diversificar a exposição para além da renda fixa.

Sofisticação das Carteiras dos RPPSs

Diante desse cenário, muito se fala sobre as vantagens de integrar ao por-
tfólio fundos de Investimentos no exterior. Não é difícil visualizar a multi-
plicação de possibilidades que o gestor acessa ao agregar essa categoria 
à carteira. Existem hoje no mundo 43 mil empresas listadas, sendo que 
apenas 0,8% estão no Brasil.

Por isso a XP disponibiliza 10 fundos internacionais que investem no exte-
rior, cada um com uma característica própria. Mas há reflexões importan-
tes a serem consideradas antes de dar os primeiros passos no caminho 
dessa estratégia. Uma delas é a avaliação sobre as vantagens e desvanta-
gens da exposição cambial. 

A exposição à variação do dólar pode ser um instrumento usado pelo ges-
tor para, por exemplo, surfar na oscilação da inflação. Trata-se de uma 
estratégia para facilitar a entrega da meta de rentabilidade exigida nos 
contratos do segmento, que é de 6% ao ano mais a inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O mercado entende que 20% da variação do IPCA reflete o movimento 
de câmbio. Na prática, quando o câmbio sobe, o preço de um grupo de 
produtos avança, o que resulta no aumento do IPCA. Da mesma maneira, 
quando a cotação do dólar cai frente ao real, isso diminui o preço desse 
mesmo conjunto de produtos, o que reflete em um IPCA menor. 

Só por contribuir para alinhar parte do portfólio à variação do IPCA já faria 
sentido o administrador ter ao menos um fundo sem proteção cambial, 
ou sem o hedge, no portfólio. Para além dessa tática, o investimento di-
retamente atrelado à variação da moeda americana também pode servir 
também como proteção ao neutralizar reflexos de um problema sistêmi-
co, como a crise do Covid-19.

Outra vantagem é a potencialização da rentabilidade, uma vez que o fundo 
captura ciclos de valorização e desvalorização do real em relação ao dólar. 
Os números mostram qual o impacto potencial que um produto desse 
tipo pode gerar na carteira. Disponível na Plataforma da XP, o MS Global 
Opportunities Advisory FIC FIA - IE, que investe em ações de grandes em-
presas globais com visão de longo prazo, acumulava até o fim de setembro 
valorização de 86,2% no ano. 

Proteção cambial 

O ideal é que uma carteira com um fundo exposto ao dólar também os-
tente no portfólio outro veículo protegido da variação cambial, ou seja, que 
tenha hedge. Dessa maneira, a exposição a um de fundo de ações no exte-
rior, por exemplo, fica resumido somente à oscilação de preço dos papéis 
das companhias que o compõe.

Lauter Ferreira
Sócio da XP 
Investimentos
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Mais informações fale com Lauter Ferreira
pelo Whatsapp 11 97683 5254

Nessa categoria, uma alternativa também disponível na Plataforma da 
XP é o AXA WF Framlington Digital Economy, que tem como estratégia 
investir em empresas de comércio eletrônico em meio à aposta de que 
a economia digital pode se fortalecer depois da crise do Covid-19. Até 
o fim de setembro, o fundo que conta com hedge acumulava ganhos 
de 27,1% no ano.

Necessidade da Qualificação

Investimentos internacionais abrem portas para capturar um crescimento 
sustentável em outras economias. No entanto, para escolher bem esses 
produtos é preciso que o gestor conheça alguns conceitos técnicos de fi-
nanças, o que lhe possibilita conquistar um olhar panorâmico para avaliar 
a dinâmica do mercado e quais produtos fazem mais sentido adquirir em 
um determinado momento e essa é a importância da qualificação.

Além disso, é necessário conhecer os riscos envolvidos nesses investimen-
tos, que vão desde a categoria dos fundos, como ações, multimercado ou 
renda fixa, passando pela qualidade do gestor no exterior, avaliando o his-
tórico, porte e qualidade da equipe de gestão, até a forma como os fundos 
são internalizados no Brasil, como a regularidade e enquadramentos. To-
dos os fundos internacionais da XP passam por um rigoroso processo de 
seleção para identificar os maiores gestores do mundo e suas melhores 
estratégias. Até o fechamento de setembro eram 5 gestores que somados 
administram mais de R$ 12 Trilhões em investimentos globais, mais do 
que o dobro da indústria de fundos no Brasil. “Queremos que os RPPSs 

tenham acesso aos principais fundos do mundo de forma prática e segura 
aqui na XP, investindo nos mesmos veículos que os grandes fundos de 
pensão do Brasil e do Mundo”, afirma Lauter.

Por isso a XP Investimentos está cada dia mais dedicada em utilizar a tec-
nologia para levar conteúdos educativos de maneira fácil e cômoda aos 
gestores de RPPS. Além de ser um caminho para conquistar certificações 
junto à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima) e Associação dos Analistas e Profissionais do Mercado 
de Capitais (Apimec), os cursos se traduzem em importantes ferramentas 
para formar profissionais capacitados que irão elevar gradativamente o 
nível de gestão no mercado financeiro do Brasil e em especial na gestão 
dos Regimes Próprios. 
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ESSE ESPAÇO É SEU

Transposição de regime, 
aposentadoria e a extinção 
do vínculo efetivo
Em nossa parceria recebemos o seguinte questionamento da 
advogada do RPPS de Joinville/SC, Cristiane Vansuita:

O parágrafo 14 do artigo 37 da CF: na hipótese de o servi-
dor se aposentar, após a criação do RPPS, pelo RGPS, utili-
zando um tempo de quando era servidor público, mas ain-
da não existia o RPPS respectivo (ou seja, contribuiu 2 anos, 
por exemplo para o RGPS e após continuação contribuindo 
para o RPPS relativamente ao mesmo cargo) o vínculo dele 
teria que ter sido rompido?

A indagação apresentada traz em seu texto situação sui ge-
neris e cuja possibilidade jurídica de ocorrência é duvidosa à 
medida que versa sobre a utilização de tempo que deveria ser 
feita junto ao Regime Próprio em sede de INSS.

Entretanto, como não se constitui no cerne da questão, aqui 
será respondido diretamente o questionamento, para tanto, 
vale relembrar o teor do § 14 do artigo 37 da Constituição Fe-
deral in verbis:

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo 
de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função 
pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, 
acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido 
tempo de contribuição.

Dispositivo esse que é claro ao impor que a aposentadoria se 
constitui em causa de extinção do vínculo laboral, seja este 
estatutário seja celetista, no caso de empregados públicos e 
funções públicas.

Apregoando, ainda, que essa extinção se dará mesmo quando 
haja a utilização de tempo do Regime Geral de Previdência Social.

E, no caso do questionamento, existem duas possibilidades 
jurídicas para o que aconteceu, consistindo a primeira na 
transposição do vínculo celetista para o estatutário, com a res-
pectiva modificação de regime previdenciário.

E a segunda, onde apesar de já possuir o regime estatutário, 
o Ente Federado não possuía Regime Próprio de Previdência 
Social, razão pela qual filiou, inicialmente, seus servidores ao 
INSS, para, após a criação da previdência do servidor, migrá-
-los para o Regime Próprio.

Seja qual for a hipótese ocorrida, o fato é que o servidor fez 
uso de parte do tempo, onde o recolhimento foi feito para o 
Regime Geral para uma inativação junto ao INSS.

Tendo continuado a atuar normalmente no exercício de seu 
cargo efetivo.

Acontece que a intenção do dispositivo constitucional é a 
de extinguir o vínculo de cargo efetivo, emprego público ou 
função pública ante a ocorrência da aposentadoria e, ao se 
verificar o questionamento, constata-se, a princípio, que a ina-
tivação junto ao INSS se deu em razão de relação laboral não 
ligada ao serviço público, afastando com isso a aplicação da 
nova norma constitucional.

Além disso, há de ficar claro que é preciso que ocorra a inati-
vação para que haja a extinção do vínculo, o que, pelo que se 
depreende da indagação, não aconteceu em sede de Regime 
Próprio de forma que a aposentadoria junto ao INSS, por vín-
culo que não é o alusivo à ocupação do cargo efetivo não se 
constitui em causa de extinção deste. 

Bruno Sá Freire Martins
servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso; advogado; consultor jurídico da ANEPREM e da APREMAT; pós-graduado 
em Direito Público e em Direito Previdenciário; professor da LacConcursos e de pós-graduação na Universidade Federal de 
Mato Grosso e no ICAP - Instituto de Capacitação e Pós-graduação (Mato Grosso); membro do Conselho Editorial da Revista 
de Direito Prática Previdenciária da Paixão Editores 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, e para o site fococidade.com.br, autor 
dos livros DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO, A PENSÃO POR MORTE, REGIME PRÓPRIO - 
IMPACTOS DA MP n.º 664/14 ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS e MANUAL PRÁTICO DAS APOSENTADORIAS DO SERVIDOR 
PÚBLICO, todos da editora LTr e de diversos artigos nas áreas de Direito Previdenciário e Direito Administrativo.
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GESTÃO DO 
RPPS!

NOSSO CONSULTOR 
BRUNO MARTINS
ESTÁ PRONTO
PARA ESCLARECER. 

ENVIE SUA PARTICIPAÇÃO
PELO EMAIL:
CONTATO@REVISTARPPSDOBRASIL.COM.BR
COM O ASSUNTO (ESSE ESPAÇO É SEU)

ACREDITAMOS QUE JUNTOS, SOMOS 
MAIS FORTES E VAMOS MAIS LONGE!
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A revista RPPS do Brasil parabeniza todas as equipes 
envolvidas na gestão melhorada dos Institutos Brasileiros. 
E comemorem... vocês merecem esse podium!
O indicador de situação previdenciária (ISP), desenvolvido e publicado pela 
Secretaria de Previdência (SPREV) é uma classificação dos RPPSs de acor-
do com três dimensões: gestão e transparência, situação financeira e situ-
ação atuarial. O indicador adota uma escala ordinal e atribui notas A, B ou 
C para cada uma das dimensões analisadas, bem como gera uma medida 
síntese do RPPS, que vai de A (melhor situação) a D (pior). O ISP é segmen-
tado de acordo com a esfera administrativa do ente federativo, o porte e 
a maturidade dos RPPSs, de modo a evitar que se adote a mesma escala 
para realidades muito diferentes. Os estados e o Distrito Federal (DF) são 
classificados separadamente e os municípios são divididos em categorias 
de acordo com o número de segurados e a relação entre servidores ativos 
e beneficiários (inativos e pensionistas) do regime. 

O indicador objetiva dar visibilidade aos resultados dos RPPSs de uma 
maneira intuitiva, adequada para o controle social da política, e que tam-
bém seja útil na promoção dos pré-requisitos para o equilíbrio financeiro e 
atuarial. Com efeito, o monitoramento dos RPPSs por parte da sociedade 
é prejudicado pelo fato de que a análise da previdência dos servidores 
públicos demanda conhecimento de diferentes disciplinas – como atuária, 
finanças e orçamento público. O ISP resume uma série de aspectos téc-
nicos complexos de forma simples para todos os cidadãos interessados. 
Além disso, o indicador é usado administrativamente porque reflete o per-
fil de risco atuarial dos RPPSs, possibilitando a focalização das atividades 
de supervisão prudencial e a adaptação dos níveis de exigência a cada 
realidade.

As ações do gestor do RPPS afetam a classificação do regime de previdên-
cia no ISP, sobretudo no que diz respeito ao quesito gestão e transparên-
cia. Como exemplos de medidas que afetam diretamente a apuração do 
indicador e que estão ao alcance do dirigente do RPPS, podemos citar a 
manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) emitido 
administrativamente e as certificações do RPPS no Programa Pró-Gestão. 
Evidentemente, a participação do chefe do Poder Executivo e dos Legisla-
dores do estado ou município também são essenciais para o desempe-
nho do RPPS e para sua avaliação à luz do ISP. Os resultados mais recentes 
são baseados nos dados de 2018 e indicam que, de fato, há uma margem 
muito grande para melhora nos RPPSs de todo o Brasil. A classificação 
baseada nos dados de 2019 será divulgada até o final de 2020 e deverá 
refletir, através dos resultados das avaliações atuariais, as primeiras refor-
mulações dos regimes de previdência estaduais e municipais patrocinadas 
pelos atuais governadores e prefeitos.

ISP em perspectiva comparada

O ISP não é muito diferente dos rankings elaborados pelas agências de ra-
ting para classificar países, governos subnacionais e empresas de acordo 
com o nível de risco de crédito. Essas classificações existem para reduzir 
o problema informacional intrínseco ao mercado de crédito: o tomador 
de empréstimo possui mais informação com relação ao uso dos recursos 
do que o seu potencial credor, situação que pode tornar as taxas de juros 
instrumentos ineficazes para regular a oferta e a demanda nos mercados 
financeiros – devido aos problemas de seleção adversa e risco moral, que 
geram excesso de demanda por crédito1. Os ratings são opiniões especia-
lizadas com relação à qualidade de determinada obrigação ou à idonei-
dade creditícia de determinado demandante de crédito e visam reduzir 
o problema de assimetria de informação. Como muitos bancos possuem 
seus próprios mecanismos de avaliação do risco de crédito, a importância 
dos ratings é maior para os mercados de títulos públicos e privados.

O Tesouro Nacional, na condição de credor e garantidor de grande parte 
da dívida dos entes subnacionais, desenvolveu uma classificação de risco 
própria que considera o nível de endividamento, sua poupança corrente e 
um índice de liquidez. Trata-se de um indicador da situação fiscal e finan-
ceira do ente federativo. Essa classificação – conhecida como capacida-
de de pagamento (CAPAG) – é usada administrativamente, por exemplo, 
como critério para conceder ou não garantia da União aos estados e muni-
cípios que buscam novos empréstimos. Como as notas de crédito são pu-
blicadas e repercutidas pela imprensa, uma piora ou melhora na situação 
fiscal é informada à sociedade de uma maneira simples de compreender. 

O ISP tem inspiração nas classificações de risco de crédito, sendo que a 
justificativa para sua existência é baseada na percepção de que os pro-
blemas informacionais relacionados à previdência são ainda mais graves 
do que aqueles verificados no mercado de crédito. A previdência envolve 
questões de longo prazo que podem ser afetadas por diversas variáveis. 
A necessidade de conhecimento especializado torna o tema difícil de ser 
assimilado por grande parte do público afetado. Desse modo, o indicador 
contribui para reduzir a assimetria de informação entre o gestor do RPPS, 
os segurados e a sociedade em geral, que custeia os regimes. O ISP tem 
uma finalidade semelhante à do CAPAG, tendo em vista que é usado ad-
ministrativamente pela SPREV e está disponível para a imprensa e para o 
público em geral. Esse indicador foi instituído pela SPREV em 2017 e desde 
então já passou por alguns aprimoramentos visando retratar de forma 
mais fidedigna a situação dos RPPSs.

PODIUM ISP

Indicador de situação previdenciária:
controle social e incentivo para gestores de RPPS
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Indicador de situação previdenciária:
controle social e incentivo para gestores de RPPS

O ISP traz em seu nome justamente a informação que visa trazer à so-
ciedade: qual a situação previdenciária dos entes federativos com RPPS. 
Assim, ao invés de informar sobre o risco de crédito, como faz o indicador 
CAPAG, o ISP expressa diversas dimensões associadas à previdência: não 
apenas o risco iminente ou futuro de inviabilidade do RPPS, mas todos os 
outros decorrentes da gestão não aderente às normas gerais de organi-
zação e funcionamento dos RPPSs. O ISP possibilita também o monitora-
mento dos regimes por parte dos gestores, estimulando-os a aprimora-
rem a administração e a transparência do RPPS com o intuito de evitarem 
um rebaixamento ou conseguirem melhores avaliações, com efeitos posi-
tivos sobre a sustentabilidade e a liquidez.

1 A seleção adversa ocorre antes da transação ser efetuada e significa que os melho-
res projetos desistem do empréstimo porque a taxa de juros que acaba sendo co-
brada torna-se alta demais para o seu perfil de risco. A taxa de juros é maior do que 
a adequada para os bons projetos justamente porque o potencial credor não possui 
informações suficientes para avaliar cada demandante individualmente e julga todos 
pela média. O risco moral acontece depois da transação ser efetuada e significa que 
o gestor do recurso pode desviar da proposta informada ao credor.

Distribuição dos RPPSs de acordo com os grupos do ISP

Esfera e porte Menor maturidade Maior maturidade Total
Estados e DF 27
Municípios 

grandes 30 72 102

Municípios 
médios 460 450 910

Municípios 
pequenos 522 489 1011

Não 
classificados 88

Total 1012 1011 2138
Fonte: ISP-2019, Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social (SRPPS), SPREV.

A reformulação do ISP reduziu o número de componentes analisados e 
simplificou a apuração do resultado. Até o ISP-2018, os aspectos conside-
rados eram: conformidade, equilíbrio e transparência – divididos em qua-
se 20 componentes, cada um com um peso distinto. A nova metodologia 
contempla as seguintes dimensões: 

• Gestão e transparência, composta por índices de regularidade, envio de 
informações e mordernização da gestão;

• Situação financeira, formada por índices de suficiência financeira e acu-
mulação de recursos; e 

• Situação atuarial, retratada pelo índice de cobertura de compromissos 
previdenciários.

Na parte de gestão e transparência, o índice de regularidade verifica a con-
formidade quanto ao cumprimento dos critérios exigidos para emissão do 
CRP e penaliza os entes federativos que utilizaram da via judicial para obter 
o certificado. Já o índice de envio de informações verifica a transparência 
do RPPS relacionada ao encaminhamento tempestivo dos demonstrativos 
previdenciários. O índice de modernização da gestão incorpora informa-
ções relativas às certificações institucionais obtidas pelo Pró-Gestão, pro-
grama de incentivo à profissionalização da gestão dos RPPSs.

No tocante à situação financeira, o índice de suficiência corresponde à ra-
zão entre as receitas e as despesas previdenciárias anuais e visa captar a 
liquidez do RPPS. O índice de acumulação de recursos, por sua vez, é dado 
pelo acréscimo ou decréscimo no saldo das aplicações financeiras no ano 
dividido pelo total de despesas previdenciárias. Seu objetivo é indicar se as 
receitas provenientes das contribuições e aplicações financeiras foram su-
ficientes para custear o regime, sem que tenha ocorrido descapitalização. 
Já a situação atuarial é mensurada pelo índice de cobertura dos compro-
missos previdenciários, que avalia a capacidade do regime de arcar com 
seus compromissos atuais e futuros. Esse índice é dado pela divisão dos 
ativos financeiros do RPPS (soma das aplicações e disponibilidades finan-
ceiras) pelas provisões matemáticas totais.

As notas finais do ISP (A a D) resultam da combinação das classificações 
dos indicadores parciais (A, B ou C), como mostra a tabela 2. Os indica-
dores parciais são gerados pela combinação dos índices descritos ante-

Noções sobre a metodologia do indicador

O ISP foi recentemente reformulado pela Portaria SPREV nº 14.762, 
de 19 de junho de 2020, para tornar sua compreensão mais intuiti-
va. A portaria estabelece sua composição e metodologia de aferição, 
garantindo mais transparência ao indicador. A nova metodologia bus-
cou simplificar os componentes do ISP e alterou a forma de apresen-
tação do resultado final. 

O novo ISP gera classificações para diferentes tipos de RPPS, que são 
agrupados de acordo com a esfera do ente federativo (estados, in-
cluindo o DF, ou município), o porte do regime e o grau de maturida-
de ou envelhecimento da massa de segurados. A nova classificação 
baseia-se no fato de que, assim como a escala do regime, a propor-
ção de inativos e pensionistas não está sob controle do gestor, sendo 
adequado utilizar tal variável como forma de classificação anterior à 
atribuição da nota. Dessa forma, evita-se, por exemplo, comparar in-
suficiências de RPPS de mesmo tamanho, mas com razões de depen-
dência muito distintas, simplesmente porque um deles foi instituído 
mais recentemente.

Os RPPSs dos estados e DF formam um grupo a parte, uma vez que 
esses entes federativos possuem competências diferentes dos de-
mais. Os municípios são primeiramente classificados em três níveis 
de acordo com o porte (número de segurados) e, em seguida, cada 
um dos grupos é dividido em duas partes segundo o grau de maturi-
dade (quociente entre o número de servidores ativos e o de benefici-
ários). A tabela 1 apresenta a distribuição dos RPPSs entre os diferen-
tes grupos de comparação. Vale ressaltar que as notas de todos os 
critérios analisados no ISP são atribuídas considerando a distribuição 
dos resultados apenas dentro de cada grupo.
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riormente, os quais recebem uma nota de A à C após a comparação com 
a distribuição observada no grupo. Essa forma de agregação evita somar 
índices que mensuram aspectos diferentes e possuem escalas distintas, 
evidenciando o que de fato importa, que é a posição do estado ou municí-
pio em relação aos demais entes federativos do seu grupo.

Escala de classificação do ISP de acordo com a pontuação nos três 
indicadores parciais

Gestão e 
transparência

Situação 
financeira

Situação 
atuarial ISP

A A A A
A A B B
A A C B
A B A B
A B B B
A C A B
B A A B
B A B B
B B A B
C A A B
A B C C
A C B C
A C C C
B A C C
B B B C
B B C C
B C A C
B C B C
C A B C
C A C C
C B A C
C B B C
C C A C
B C C D
C B C D
C C B D
C C C D
Fonte: Portaria SPREV 14.762/2020.

Síntese dos resultados 

Os resultados mais recentes do ISP – elaborado a partir dos dados 
de 2018, com a exceção das certificações do Pró-Gestão – indicam 
que poucos RPPSs conseguem manter bons indicadores de gestão 
e transparência e, ao mesmo tempo, apresentar resultados financei-
ros e atuariais satisfatórios em relação aos seus pares. Como quase 
nenhum RPPS reúne esses atributos, o ISP apresenta um diagnóstico 
preocupante (figura 1).

Indicador de Situação Previdenciária – 2019 

A – Estados e DF

B - Municípios

Fonte: ISP-2019, SRPPS, SPREV. Nota: Os municípios em branco no mapa são aqueles que não 
possuem RPPS.

A reversão desse quadro envolve iniciativas tanto dos dirigentes 
dos RPPSs como dos governadores e prefeitos que, com o apoio 
dos deputados e dos vereadores, podem contribuir muito para 
melhorar as perspectivas para a previdência dos servidores públi-
cos. A deterioração dos RPPSs tem drenado os caixas de muitos 
entes federativos e não há dúvida de que o agravamento dessa 
situação afetará o pagamento de salários e benefícios previden-
ciários. A sociedade como um todo será afetada porque paga im-
postos e depende da provisão de serviços públicos. Não se trata 
de uma realidade distante, mas sim de uma situação já vivenciada 
por muitos cidadãos brasileiros.

Os resultados mais recentes do ISP não consideram as reformu-
lações dos RPPSs que acompanharam a promulgação da Emen-
da Constitucional (EC) nº 103, de 2019. No entanto, os resultados 
também não refletem os efeitos negativos da pandemia do novo 
coronavírus sobre as contribuições dos entes públicos, dada a 
suspensão permitida pela Lei Complementar nº 173, de 2020, 
que poderá significar a descapitalização de muitos regimes. Sem 
dúvida, os estados e os municípios têm muito a ganhar com as 
reformulações de seus RPPSs, haja vista os baixíssimos níveis dos 
indicadores de cobertura de compromissos previdenciários, espe-
cialmente nos entes federativos maiores e com uma massa mais 
envelhecida (figura 2). Ademais, vários RPPSs de grande porte já 
apresentam insuficiências financeiras, como sugerem os indica-
dores de suficiência, retratados na figura 3. 

Índice de cobertura previdenciária – 2019

Fonte: ISP-2019, SRPPS, SPREV.
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Bernardo Patta Schettini
Economista e assessor na 
Secretaria de Previdência 

Thais Riether Vizioli
Economista e assessora na 
Secretaria de Previdência
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Índice de suficiência financeira – 2019

Fonte: ISP-2019, SRPPS, SPREV.

Os dirigentes dos RPPSs podem fazer a diferença melhorando a qua-
lidade da gestão e o nível de transparência através dos instrumentos 
disponibilizados pela Secretaria de Previdência. Abaixo descrevemos 
dois fatores que afetam a apuração do ISP e a entrega de melhores 
resultados aos segurados e à sociedade, e que dependem diretamente 
dos gestores dos RPPSs: 

• Até o presente, poucos RPPSs possuem alguma certificação do Pró-Ges-
tão, que é um atestado das boas práticas de administração no campo 
da previdência dos servidores. Por volta de 240 unidades fizeram a ade-
são e aproximadamente 60 possuem algum dos certificados institucio-
nais. Como se trata de um programa relativamente recente, espera-se 
que o número de participantes aumente e os níveis das certificações 
também melhorem.

• Mais de 600 RPPSs possuem CRP concedido por via judicial, com maior 
participação dos RPPSs de grande porte (figura 4), o que é um sinal de 
que as normas gerais são desconsideradas por vários dirigentes e afe-
tam grande número de segurados. Muitos dos critérios para emissão do 
CRP estão sob controle dos gestores, como é o caso da elaboração dos 
demonstrativos e da constituição dos colegiados. Uma vez que o CRP 
emitido administrativamente foi fortalecido pela EC 103, os dirigentes 
de RPPS deverão adotar as medidas que estão ao seu alcance para não 
desrespeitarem as normas gerais de administração dos RPPSs.

Participação dos RPPSs com CRP judicial – 2019

Fonte: ISP-2019, SRPPS, SPREV.

Os governos estaduais e municipais devem se empenhar para a apro-
vação de suas reformas previdenciárias, garantindo que haja recur-
sos suficientes para arcar com os benefícios previdenciários de seus 
RPPSs e para o cumprimento das premissas constitucionais de equilí-
brio financeiro e atuarial. O resultado dos esforços de aprimoramento 
da gestão e transparência, combinados com a aprovação de regras 
de concessão e cálculo de benefícios aderentes à realidade fiscal e 
demográfica do País, terão efeitos positivos não apenas para os pró-
ximos resultados do ISP, mas principalmente para a garantia dos di-
reitos dos segurados dos RPPSs e para a saúde das finanças públicas 
dos entes subnacionais. 

PODIUM ISP
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Um RPPS que se desponta pela governança eficaz! Assim tem se mostrado 
o Regime Próprio do Estado do Amazonas. E você vai ter muita inspiração 
vinda da equipe que comanda esse belo exemplo. 

E vamos começar destacando o trabalho do Comitê de Investimentos, 
que é o órgão consultivo e auxiliar no processo decisório para execução 
e acompanhamento da Política de Investimentos de cada exercício, apre-
sentando à Diretoria da Amazonprev sugestões que subsidiem as toma-
das de decisões.

A decisão de investimentos não é tomada pelo Comitê, mas pela Diretoria 
da Amazonprev com o assessoramento direto do Comitê, que tem como 
obrigação dar todo o suporte técnico e necessário para que a melhor de-
cisão seja tomada, primando pela segurança, rentabilidade e total transpa-
rência na aplicação dos recursos.

Mensalmente, o Comitê se reúne para analisar os resultados da estratégia 
adotada na reunião anterior e, com base no cenário econômico projetado, 
define a melhor estratégia para o próximo período. Todas as discussões 
e sugestões de investimentos são registradas em Ata e, posteriormente, 
encaminhadas à Diretoria para Deliberação. Nesse caso, o Comitê pode 
sugerir à Diretoria, desde que devidamente embasados: uma mudança na 
estratégia, aumentando ou diminuindo as exposições em ativos de Renda 
Fixa ou Renda Variável; migrar recursos entre fundos ou instituições; além 
de novos produtos, bem como sugerir a Homologação de Credenciamen-
to para novas instituições financeiras.

Também cabe ao Comitê a elaboração do Relatório mensal de Investi-
mentos, onde ficam registrados os resultados das aplicações, composição 
da carteira, evolução dos recursos, Rentabilidade da carteira apurada no 
período, dentre outros. Esse documento é disponibilizado no site da Ama-
zonprev após aprovação dos Conselhos Fiscal e Administração.

A missão da Amazonprev descreve bem a necessidade da instituição em 
manter uma gestão de forma a observar o caráter contributivo e o equi-
líbrio financeiro e atuarial dos recursos, pois assim ficará assegurado aos 
servidores os benefícios que lhes são devidos.

Nesse sentido, a Política de Investimentos se constituiu como ins-
trumento norteador das ações que assegurem a gestão de ativos e 
passivos previdenciários. Essa política é traçada anualmente com fun-
damento legal (Resolução CMN n.3922/2010 e suas alterações), obser-

vando, ainda, o cenário internacional e doméstico. Sua execução é per-
manentemente avaliada pelo Comitê, que conta com membros com 
certificação ANBIMA CPA 10 e CPA 20.

A gestão dos recursos previdenciários garantidores de benefícios pre-
sentes e futuros é feita, ainda, levando em conta o monitoramento dos 
resultados atuariais, historiados nos três últimos exercícios, comparando 
as receitas e despesas previdenciárias estimadas com as efetivamente re-
alizadas.

A Política de Investimento também se mantém aderente ao Plano Pluria-
nual da Instituição, reavaliado anualmente, cujos aspectos financeiros e 
suas estratégias de alocações de recursos contribuem para se atingir os 
valores corporativos, notadamente a missão e visão, reforçadores da sus-
tentabilidade e perenidade deste regime próprio.

A Amazonprev conta, ainda, com uma importante ferramenta, o Sistema 
de Gestão da Qualidade - SGQ, que eleva a qualidade dos serviços a par-
tir da padronização dos procedimentos e o atendimento dos indicadores 
de qualidade definidos para a certificação. Atualmente, a Amazonprev 
possui Certificação na ISO 9001:2015, que estabelece o conceito de aná-
lise e mapeamento de riscos nas atividades da organização. O processo 
de Certificação envolve toda a instituição, todos os colaboradores, e em 
todos os setores.

Nesse sentido, os servidores da Amazonprev têm total participação na efi-
ciência do Sistema, assumindo o compromisso de elevar a satisfação dos 
clientes, bem como, o entendimento de que o SGQ também é uma opor-
tunidade de melhorar a qualificação dos colaboradores. Nesse caso, para 
os membros do Comitê, a Certificação ANBIMA é primordial, e em 2020 o 
CPA 20 passou a ser uma exigência mínima para todos os membros.

Mais uma importante observação deve ser feita. Desde a sua criação em 
2001, com processo de implantação em 2003, incluindo a realização de 
concurso público em 2004, e no decorrer desses anos, a Amazonprev tem 
recebido apoio irrestrito do Governo do Estado.

A Amazonprev foi criada pela Lei Complementar nº. 30/2001, já trazen-
do na sua estrutura a definição de Segregação de Massa Previdenciária. 
A partir da EC n.41/2003, essa segregação continuou, porém com uma 
nova roupagem: servidores públicos que ingressaram no serviço público 
até 2003 compõem a massa do Fundo Financeiro (regime de repartição 

DESTAQUE

AmazonPrev é exemplo quando o assunto é gestão

Comitê de Investimentos formado por servidores da instituição e representantes da Assembleia Legislativa do Amazonas. Na foto, Claudinei 
Soares, Andreza Silva, Marcos Souza (ALEAM), Alan Nascimento (Coordenador), Bruno Barroso (ALEAM), Leonardo Cavalcanti e Bruno Novo
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simples), e os servidores que ingressaram a partir de 2004 pertencem ao 
Fundo Previdenciário (regime de capitalização).

O sucesso da estratégia de Segregação de Massa depende de vários fato-
res, mas principalmente do apoio do Ente, fazendo do Governo do Estado 
do Amazonas o grande parceiro da Amazonprev. Podemos citar como 
exemplo que, desde a implementação do RPPS, o Governo nunca deixou 
de efetuar os repasses de contribuição, servidor ou patronal, possibilitan-
do que, ao longo do tempo e com uma gestão eficiente dos recursos, a 
Amazonprev acumulasse um patrimônio sólido, garantindo o equilíbrio 
financeiro e atuarial proposto na missão da instituição.

Ainda, a aplicação de uma gestão eficiente dos recursos, além da qua-
lidade no atendimento e demais serviços, garantiu a Amazonprev e ao 
Estado a conclusão dos processos de adesão dos Outros Poderes no 
exercício de 2019, que até aquele momento somente a Assembleia Le-
gislativa havia aderido.

Em 2005, a Amazonprev definiu a primeira formação do Comitê, iniciando 
assim os processos de credenciamento de instituições financeiras, ela-
boração do Plano de Aplicação e Investimentos, além dos Relatórios de 
Investimentos. Desde então o Comitê de Investimentos vem atuando, em 
conjunto com a Diretoria da Amazonprev, no sentindo de cumprir com 
todas as exigências legais de enquadramento dos recursos aplicados no 
mercado financeiro e, principalmente, gerindo os recursos com a seguran-
ça, transparência e buscando o retorno necessário para garantir o equilí-
brio financeiro e atuarial do RPPS.

Atualmente, o Comitê é formado por 7 membros efetivos, sendo que 1 
é servidor da Assembleia Legislativa e os demais são servidores da Ama-
zonprev, além de 2 membros suplentes, conforme segue:

Alan Nascimento - Coordenador
Bruno Costa Novo - Secretário
Bruno Barroso - membro, representante da ALE
Leonardo Cavalcanti - membro
Claudinei Soares - membro
Andreza Silva - membro
André Luis Bentes de Souza - membro
Wellington Bentes - membro suplente
Marcos Souza - membro suplente, representante da ALE

E os membros da Diretoria são:

Dr. André Zogahib - Diretor Presidente
Dr. Miltonir Corrêa - Diretor de Administração e Finanças
Dr. Turíbio Corrêa - Diretor de Previdência

No mês de junho/2020, o total de recursos sob gestão supera o valor de 
R$ 5,6 bilhões de reais, distribuídos entre Renda Fixa (74,98%) e Renda 
Variável (25,01%).

São R$ 4,969 bilhões em fundos de investimentos, além de R$ 638 milhões 
em NTN B que remuneram a taxa de mais 6% a.a., e uma carteira de imó-
veis no valor de R$ 60,353 milhões de reais. 

AmazonPrev é exemplo quando o assunto é gestão

Diretoria da Amazonprev
André Zogahib - Diretor Presidente; Miltonir 
Corrêa - Diretor de Administração e Finanças 
e Turíbio Costa - Diretor de Previdência

As reuniões do Comitê de Investimentos acontecem mensalmente para apresentação e 
realinhamento das estratégias, em atenção ao comportamento do mercado financeiro
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Naviraí é uma dessas cidades de destaque do Brasil, localizada no 
belo Mato Grosso do Sul, fundada em 16 de abril de 1952 por pionei-
ros brasileiros e japoneses e emancipada em 1963, inicialmente teve 
suas terras ocupadas por índios e aos poucos o progresso foi chegan-
do. E o turismo é uma das molas que propulsiona o desenvolvimento 
local. O município também se destaca na gestão da previdência do 
servidor público. Por essas terras, o RPPS é gerido de forma eficaz!

A Previdência de Naviraí – NAVIRAÍPREV, criada em 1993 – 27 anos - fi-
gura entre os doze RPPSs que obtiveram nota IV, ou seja, a maior pon-
tuação no ISP RPPS. A Portaria 14.762 de junho de 2020 da SPTREV/
ME, estabeleceu metodologia de aferição para apuração do ISP/RPPS. 
Naviraíprev está na UF - MS, REGIÃO – CO, GRUPO - MÉDIO PORTE, 
ESTRUTURA DE MATURIDADE DA MASSA – MENOR MATURIDADE, 
onde o Índice de Regularidade (A), Índice de Envio de Informações (A), 
Índice de Gestão (B), dando a Classificação em Gestão e Transparên-
cia A,B,C, D. Onde “A” melhor nota, obtivemos A. 

Os índices de Suficiência Financeira (B), e de Acumulação de Recursos 
(A) se deu a Classificação em Finanças e Liquidez – Nota “A”. Índice 
de Cobertura Previdenciária (A), Classificação Atuária (A), com isso no 
INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (A) e PERFIL ATUARIAL IV, 
sendo IV a maior avaliação, avaliados em I, II, III e IV.

Segundo o gestor Moisés Bento da Silva Júnior, formado em Adminis-
tração, Ciências Contábeis e Gestão Pública, Pós-graduado em Direito 
Tributário e atuante desde 1995 na NAVIRAÍPREV, como conselheiro 
administrativo, Diretor-Secretário, Diretor-Financeiro e desde 2014 
exerce a função de Diretor-Presidente, sendo reeleito em junho de 
2020 com mandato até 01 junho de 2024, certificado ANBIMA CPA-
20, esta classificação se deve ao desafio lançado quando do resulta-
do do ISP/RPPS de 2017 e 2018. “Passei a fazer a seguinte reflexão: 
‘podemos melhorar e desafiei toda a equipe em melhorarmos e foi 
aceito’ e com comprometimento dos gestores; Diretoria Executiva, 
Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimento, 
os administrativos, atuário, consultor financeiro, jurídico e contador, 

DESTAQUE

Naviraí/MS conta com um RPPS bem estruturado!
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veio o resultado que tanto sonhamos. Logo, como balizador de nossa 
ações de governança, participamos do 10º Prêmio Aneprem de Boas 
Práticas de Gestão Previdenciária - 2019, onde ficamos em 8º lugar, vi-
mos uma evolução, principalmente em transparência e pontualidades 
com os envio dos relatórios do CADPREV. Assumimos o compromisso 
em qualificar e cobrar resultados de todos os membros da gestão, 
pautamos por fazer uma gestão dentro da “cartilha” da SPREV, envian-
do sempre dentro do prazo os demonstrativos – DAIR – DIPR – DPIN 
– DRAA, aderimos ao Pró-Gestão Nível I, fazemos recadastramento 
dos servidores ativos no mínimo a cada 5 anos e anualmente dos 
aposentados e pensionistas no SIPREV GESTÃO RPPS, único municí-
pio do MS a migrar dados para o SIG-RPPS, CRP administrativo em 
dia, lançamentos contábeis no padrão IPC14. Gestores e membros 
do Comitê de Investimentos e conselhos certificados e capacitados 
e com continuidade. Tudo isso junto nos proporcionou bons resulta-

dos na gestão, além de contar e exigir de nossos colaboradores uma 
presença mais ativa em nossa rotina diária, tais como, nas áreas de 
Atuária – (Igor França Garcia) de Consultoria de Investimentos (Atua-
rial Consultoria) e aos que chamamos de parceiros – os representan-
tes e distribuidores de fundos. Não tem milagre, e sim governança 
dentro das regras que nos são impostas, com profissionalismo dos 
parceiros e comprometimento e cuidado de toda nossa equipe. E isso 
fez com que pontuássemos bem e chegamos ao nível IV na pontua-
ção. Gratidão a toda equipe NAVIRAÍPREV e colaboradores da gestão 
2016/2020 que conquistaram essa honrosa pontuação. Esperamos 
manter nessa pegada e procurar fazer uma gestão o mais transparen-
te possível e dentro das normas que nos são impostas, simples assim. 
O desafio é manter nesse nível com a nova gestão que assumiu para 
2020/2024”, comemora o gestor. 

Naviraí/MS conta com um RPPS bem estruturado!

Equipe responsável pela gestão no RPPS de Naviraí
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do seu jeito
REDES SOCIAIS

A RPPS do Brasil está nas 
plataformas digitais visando 
otimizar o relacionamento 
entre os agentes no 
mercado, aproximando as 
distâncias, unindo propósitos.

Web site FacebookYoutube

Linkedin

Instagram

Whatsapp

DICAS RPPS

Semanalmente é veiculado 
um conteúdo relevante 
sobre a gestão do RPPS. 
Convidamos sempre um 
parceiro para dar uma DICA 
para nossos seguidores.

Mande a sua!

QUARTA RPPS - LIVES

Um espaço destinado a um bate-papo descontraído 
sobre temática previdenciária e de mercado 
financeiro com a diretora da RPPS do Brasil, Iliane 
Fonseca. A live de 50 minutos é transmitida via 
Instagram, as 15h, sempre às quartas-feiras. O 
conteúdo fica gravado via plataforma IGTV e pode 
ser compartihado para outros canais via link.



do seu jeito

 64 3411 6345

ACESSE NOSSOS CANAIS DIGITAIS

 www.revistarppsdobrasil.com.br

 contato@revistarppsdobrasil.com.br
    Revista RPPS do Brasil

CONTATO COMERCIAL

Iliane Fonseca
Diretora

 64 99949 7898

Débora Rodovalho
Relacionamento com o mercado

 64 98127 1971
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ARTIGO

Implantação da Previdência 
Complementar para entes 
federativos - principais alertas

Alexandre Wernersbach Neves
Diretor Presidente da Fundação de Previdência 
Complementar do Estado do Espírito Santo - 
PREVES
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Já está quase completando o primeiro aniversário da EC nº. 103/2019, que 
alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e 
transitórias que impactam os Entes Federativos, entre elas a obrigação de 
instituir o RPC (regime de previdência complementar).

Poucos entes federativos já fizeram o dever de casa de instituir o RPC, con-
forme disposto no § 6º do artigo 9º da EC, nos últimos nove meses.

Lembrando que os Entes Federativos, que possuem RPPS, deverão insti-
tuir o RPC, criar ou não a entidade gestora do plano, aderir a EFPC (Enti-
dade Fechada de Previdência Complementar), criar ou aderir a plano de 
benefícios, firmar convênio de adesão e outros procedimentos impres-
cindíveis para a efetivação dos dispositivos da EC. Ressaltando que a EC 
determina que o não cumprimento do prazo ensejará a perda da regulari-
dade previdenciária do Ente Federativo.

Certamente os Entes Federativos, na altura do campeonato, já criaram 
seus Grupos de Trabalho (GT) e sabem responder as principais questões 
relativas à implementação. Neste artigo focaremos os principais pontos 
que devem ser analisados na escolha da EFPC para formalização do con-
vênio de adesão.

A primeira recomendação é que o Ente Federativo, mesmo que possua 
porte para a criação de entidade e ou de plano, avalie iniciar o seu pro-
cesso por meio de um plano Multipatrocinado de uma EFPC já existente.

A segunda recomendação é que o processo de seletivo da EFPC deva ter 
ampla divulgação e participação, que atenda aos princípios constitucionais 
que assegurem igualdade de condições a todos os concorrentes, que 
contemple exigências de qualificação técnica e econômica relacionadas 
ao funcionamento da entidade, do plano e dos serviços prestados e que 
confira à escolha os conceitos de impessoalidade e objetividade.

Cabe lembrar que a contratação da entidade, conforme explicado no Guia 
da Previdência Complementar para Entes Federativos (SRPC) não é regi-
da pela Lei nº. 8.666/93 e sim pelas Leis Complementares nº. 108/2001 

e 109/2001, que tipificam a relação jurídica 
estabelecida entre EFPC e Patrocinadores 
enquanto uma relação de convênio, onde 
há convergência de interesses ao fim co-
mum. Porém, o próprio Guia ressalta que o 
assunto carece de parecer jurídico sobre o 

tema e recomenda que cada Ente Federativo realize consulta à sua Pro-
curadoria e ao seu Tribunal de Contas a fim de se certificar desse enten-
dimento.

Neste contexto de realização de um processo seletivo com ampla 
divulgação, participação e que atenda aos princípios constitucionais 
que assegurem igualdade de condições a todos os concorrentes é 
imperioso que o Ente Federativo observe a experiência da EFPC, as 
características do plano oferecido e o modus operandi entre o Ente a 
EFPC e os participantes e assistidos.

Quanto a experiência da entidade convém avaliar a estrutura de gover-
nança, o processo de gestão de riscos e controles internos, a experiência 
em administrar planos de contribuição definida, a transparência das infor-
mações e seus respectivos canais de divulgação, a estrutura técnica e a 
equipe de back office.

Quanto as características do plano oferecido é importante estar atento 
para a modelagem do plano e dos benefícios de risco, incidência de taxa 
de administração e/ou de carregamento, o plano de custeio, a política de 
investimentos do plano, o aporte inicial e o regulamento do plano de bene-
fícios. Neste contexto muitas dúvidas podem ser sanadas com uma leitura 
atenta das resoluções emanadas da Secretaria de Previdência Comple-
mentar, entre elas a Resolução CGPC nº. 29/2009.

Quanto ao modus operandi, o Ente Federativo deve observar quais são as 
estratégias de divulgação e os procedimentos de inscrição do servidor no 
plano de benefícios, quais os canais acessíveis de atendimento ao partici-
pante e, principalmente, a compatibilidade de sistemas entre as patrocina-
doras e a EFPC gestora do plano de benefícios.

Alerto para o cuidado que os GT deverão ter na construção da Lei do 
Ente Federativo que instituirá o RPC, lembrando que no Guia da Pre-
vidência Complementar para Entes Federativos já existe um modelo 
de projeto de lei.

Alerto para a tempestividade na realização da consulta à Procuradoria do 
Ente Federativo e ao respectivo Tribunal de Contas sobre a forma de con-
tratação da EFPC. 

Cuidado Entes Federativos, faltam somente quinze meses para o final do 
prazo de instituição e funcionamento do RPC. O tempo voa. Não esperem 
prorrogações e suspensões de prazo. Cuidado! 
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ARTIGO

Reflexão à suspensão
Amigos da Previdência
Convido a reflexão,
Como a nova Portaria
Aquela que trata dos repasses
Autorizando a suspenção,
Poderá mudar o curso
O Futuro da Nação.

Não é parar de pagar,
Achando que está legal
Precisa de Projeto de Lei,
Ao Legislativo encaminhar,
Lembrem-se só a parte patronal,
Você pode acreditar.

Neste projeto deve esclarecer
Detalhando se há peculiaridades
E nela responder
A partir de quando
E até quando
Não deixando fora particularidades
Vai poder suspender.

Os repasses dos servidores
Na nani nanão,
Mantenha em dia!
Estes não podem não
Repito, digo e redigo,
Não pode, não pode não,
Se assim fizer
A previdência quebrarão!

Os demonstrativos à SPREV
Não pode deixar de enviar
Informando Receitas e Despesas
A Secretaria regular,
A evolução do RPPS
Devemos todos acompanhar!

Esclarecendo melhor,
Será possível suspender
Repasses correntes
E parcelamentos existentes
Firmado antes de maio,
Do ano de 2020 corrente.

A atualização destes valores suspensos
Além de juros da lei local
Deve ser aplicado correção da inflação oficial
Também mantendo a evolução do patrimônio
E estudo atuarial,
Não queiramos que a suspensão
Vire a quebradeira geral

Quando a previdência não estiver legal 
Não existir dinheiro guardado
Como é que vai fazer?
Os repasses vão parar de recolher?
Meu bichim, num faz isso não
Seria o caos a aposentados e pensionistas
Como fariam para comprar o feijão?
Nestes casos não há milagres,
Os repasses devem continuar
Ainda bem que o FPM
Através da ajuda federal
Virá a complementar.

A manutenção dos RPPSs
Não pode abandonar,
A Portaria deixou claro
Precisa complementar,
Se faltar dinheiro no caixa
Nem adianta contestar.

Até 2021 no mês de janeiro
A lei precisa aprovar,
Mas se isso for ligeiro
Via GESCON deves enviar,

A Secretaria de Previdência
Para o CRP regular.

Vamos de um detalhe lembrar
Se a opção dos repasses suspender,
Uma hora a conta vai chegar
Além dos repasses mensais
Novo parcelamento iras ter que arcar,
Se não tá fácil agora
Mais um repasse é de lascar,
Ponderações há de se fazer
Para nos anos seguintes
O tesouro do ente não estremecer.

O momento é difícil
Todos sabemos disso,
Reponsabilidade e Transparência
É a marca que a gestão deve ficar,
O prazo está vencendo
Lembremos que a legislação
Ainda devemos alterar,
Adequando a alíquota do servidor da união
Para o mandato não terminar com reprovação.

Aqui agradeço a todos
A estes versos acompanhar,
Mais um ano que venceremos
De muito aprendizado
A saúde valorizar,
A nossa família e amigos termos mais atenção
Desta vida abençoada
Buscar nossa razão,
Salve nossa cultura
Com Luz no Coração! 

Milton Moreira
Diretor presidente do IPSOL, contador CPA-10, especialista em Gestão 
Previdenciária, colunista da Revista RPPS do Brasil, professor de pós-
graduação, fundador da Associação Paraibana de Previdência Pública 
AsprevPB, assessor e consultor previdenciário, palestrante motivador de 
Conselhos de RPPS, facilitador de cursos preparatórios CPA10 e sonhador!
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ARTIGO

O papel dos RPPSs junto aos segurados 
idosos ativos e a mitigação dos 
reflexos da epidemia da COVID-19

Thais Kellen Leite de Mesquita
Advogada militante na área de RPPS, especialista 
em Previdência do Servidor Público aplicada
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Oficialmente a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 
2020, em Genebra, na Suíça, externou ao mundo que a COVID-19, doen-
ça causada pelo novo coronavírus, foi caracterizada pela Instituição como 
uma pandemia. Assim de imediato no âmbito nacional o Governo publicou 
a Lei Federal nº 13.979/2020, dentre outras normativas, regulamentando 
medidas que devem ser aplicadas em todo país, não cerceando a compe-
tência local dos Estados e Municípios em emitir normativas complemen-
tares.

Dessa forma, com a publicização da crise sanitária surgiu o que chamamos 
de c “i corrente de prevenção” contra o avanço do vírus, especialmente 
nas pessoas idosas. A precitada atitude visa sensibilizar pessoas através 
de mensagens em grupos de whatsapp de condomínios fechados, de bair-
ros, ruas e etc, conscientizando principalmente o grupo de risco a ficar em 
casa para não proliferação do vírus em incontrolável escala, bem como 
incentiva as pessoas que não estão no grupo de risco a disponibilizarem-
-se a distribuição de alimentos, realização de compras em supermercados 
e farmácia para os idosos, para que dessa forma esse grupo permaneça 
em casa em “resguardo social”. Uma “preocupação social” louvável num 
momento crítico de “crise pandêmica”!

Nessa esteira, a OMS e o Ministério da Saúde em seus relatórios nos in-
formam a existência de um chamado “grupo de risco”. Entre esses grupos 
mais vulneráveis e suscetíveis, estão: Idosos, diabéticos, hipertensos, pes-
soas com insuficiência renal crônica, doença respiratória crônica e doença 
cardiovascular. 

Após breve análise panorâmica da crise sanitária, passamos agora ao foco 
do artigo em testilha são os servidores públicos idosos ativos segurados 
dos RPPSs, pelo simples fato de que além da idade avançada é um público 
que já apresenta outros agravantes à saúde, tornando-os assim um grupo 
que merece um “olhar” diferenciado pelo poder público e da sociedade 
em geral. Vale frisar que o Estatuto do Idoso (Lei federal nº 10.741/2003), 
considera pessoa idosa aquela que possuir idade igual ou acima dos 60 
anos, pessoas detentoras de direitos considerados prioritários e funda-
mentais, enfatizando aqui o princípio da dignidade humana e o direito a 
preservação da saúde física e mental. 

Nesse diapasão, após breve pesquisa contatou-se número muito redu-
zido de RPPSs que adotaram medidas es-
pecíficas visando a proteção previdenciária 
extraordinária e temporária ao segurado 
ativo que tenha testado positivamente para 
a COVID-19.

Os RPPSs devem primar pela proteção pre-
videnciária de seus segurados de forma am-
pla fundamentando sua atuação adminis-

trativa e social no princípio da dignidade da pessoa humana, considerando 
a expressiva parcela de segurados idosos ativos. A supramencionada pro-
teção previdenciária tem papel social essencial na vida dos segurados, de-
vendo promover e fomentar a cultura da prevenção aos riscos à saúde e 
garantia de arcar com os benefícios insculpidos em lei.

Sobejamente à isto, em vista ao caráter emergencial, extraordinário e tem-
poral da situação de saúde pública que se apresenta, sugestiona-se a pos-
sibilidade da concessão imediata do benefício de auxílio para tratamento 
de saúde requerido virtualmente pelo segurado idoso em atividade sem 
prévia necessidade de perícia presencial, apenas com a juntada de docu-
mentos preliminares como indício de comprovação, bem como a garantia 
do pagamento do benefício de auxílio para tratamento de saúde na inte-
gralidade da remuneração do servidor, de maneira extraordinária, ainda 
que o desconto da contribuição do servidor não incida sobre gratificações 
temporárias, ajuda de custo, auxílios, etc., pagamento integral do auxílio 
para tratamento de saúde nessa modalidade EXCLUSIVAMENTE servido-
res idosos infectados pelo Covid-19, a ser definido e baseado na análise do 
plano orçamentário do RPPS e o impacto consequente, conforme prevê 
a nossa Carta Magna que nos revela taxativa no seu art.195, §5º que não 
será criado, majorado ou estendido nenhum benefício sem previsão legal 
de fonte de custeio, bem como observar o regramento da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, nº 101/2000. 

Por óbvio, a edição de instrumentos e normativas legais e administrati-
vas de acompanhamento, prevenção dos efeitos da grave pandemia, que 
especialmente vem acometendo número considerável de idosos, é de 
responsabilidade da administração pública. Assim os RPPSs como parte 
da administração indireta, carregam o dever institucional de também pro-
videnciar a adoção de medidas complementares no sentido de “proteger” 
o grupo de segurados idosos ativos infectados pela COVID-19.

Os gestores, aos conselheiros, contadores, jurídico e controle interno 
dos RPPSs, em observância a Lei Federal nº 10.741/2003, lei federal nº 
8.213/91, Lei complementar 101/2000, bem como a legislação local a aná-
lise das possibilidades orçamentárias em priorizar a edição de normativas 
que resguardem a dignidade humana do segurado, em especial o servidor 
público idoso em casos de infecção pelo novo coronaírus, contribuindo 
assim para a plena garantia desse grupo de segurados a preservação da 
continuidade da capacidade pecuniária de compra de medicamentos, in-
sumos, alimentos e material de higiene de uso pessoal.

É clarividente que os índices de infecção pela Covid-19 ainda perduram 
levando à óbito muitos idosos, assim não podemos fechar os olhos para 
essa realidade dilaceradora, responsabilidade que se atribui principalmen-
te ao poder público através da efetividade da política pública da saúde, 
bem deve se estender as Autarquias Previdenciárias. 
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ARTIGO

Prescritibilidade das pretensões fundadas no 
pagamento de consectários legais pelo atraso 
de recolhimento de contribuições ao RPPS

Ronaldo Ribeiro de Oliveira
Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do 
Mato Grosso, palestrante para RPPS
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O ente público, ao não realizar o recolhimento e/ou repasse das con-
tribuições previdenciárias devidas ao Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) dentro do prazo previsto em lei, fica sujeito ao pagamento 
de juros moratórios, multa e correção (ou atualização) monetária, con-
soante previsão na legislação de regência. 

Essa conduta omissiva leva à majoração de dispêndio financeiro do 
erário, o que pode ensejar à responsabilização pessoal do agente que 
inobserva o regramento aplicável à matéria, a depender, claro, das cir-
cunstâncias que permeiam o caso concreto, pois, para além de carac-
terizar infração à norma legal, acarreta prejuízos aos cofres públicos. 

Sobre este ponto é de se ressaltar que a apuração de supostas irregu-
laridades dessa natureza pode ser realizada por várias esferas, sendo 
que dentre essas está a de competência das Cortes de Contas, pois 
intrinsecamente relacionada com a sua função sancionadora. 

Nessa esteira, deve-se destacar a existência de duas pretensões na se-
ara de atuação dos Tribunais de Contas, uma de imputação de débito 
e a outra punitiva. A primeira está relacionada ao poder-dever de agir, 
almejando o ressarcimento ao erário em caso de dano, enquanto a se-
gunda refere-se ao poder-dever de aplicar uma sanção, como a multa 
administrativa. Embora relacionadas, a impossibilidade de concretizar 
uma, em razão da incidência do instituto da prescrição, não inviabiliza a 
promoção de ações que visem efetuar a outra. 

Isso visto que a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória está fun-
dada no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. Já no que concerne à 
pretensão punitiva essa é considerada prescritível, observando-se as 
peculiaridades decorrentes da legislação aplicada por cada Corte de 
Contas, como a do Estado de Mato Grosso, que, em sua Resolução de 
Consulta 07/2018 - TP, sedimenta a incidência do prazo geral de dez 
anos, previsto no Código Civil. 

Logo, ainda que ocorra a prescrição da pretensão punitiva pelo atraso 
no recolhimento e/ou repasse de contribuições previdenciárias devidas 
ao RPPS, assim como em razão dos consequentes dispêndios financei-
ros advindos, essa não inviabilizará a abertura de processo que almeje 
a apuração de responsabilidade e a quantificação do prejuízo ocasiona-
do ao erário para fins de ressarcimento. 

A título exemplificativo de processo administrativo, cita-se a instaura-
ção da Tomada de Contas Especial (TCE), comumente utilizada quando 
presente essas pretensões, a qual pode ser, entretanto, dispensada, 
a depender do valor de alçada fixado por cada Corte de Contas e do 
montante do suposto dano, o que, frisa-se, não desonera o órgão ou 
entidade que suportou encargos moratórios de adotar medidas que 
visem essa verificação e, se for o caso, o ressarcimento ao respectivo 
cofre público.

Posto isso, especificamente no tocante às pretensões em elucidação, 
consigna-se que no âmbito de competência do Tribunal de Contas da 
União, consoante uniformização de jurisprudência promovida median-
te o Acórdão 1441/2016-Plenário, a punitiva subordina-se ao prazo 
geral prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil. 
Por sua vez, no que concerne à pretensão de ressarcimento, é assen-
te na referida Corte que essa é imprescritível, conforme se depreen-
de do Acórdão 2.709/2008-Plenário e do Voto condutor do Acórdão 
6.589/2020-Segunda Câmara, proferido pelo seu Relator, Ministro Rai-
mundo Carreiro.

Além dessas pretensões, há ainda a executória fundada em decisão de 
Tribunal de Contas, para a qual o Supremo Tribunal Federal destinou 
o entendimento de que essa é prescritível no prazo de cinco anos, nos 
termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636.886, com re-
percussão geral reconhecida (Tema 899). 

Desse modo, quando da apuração pelas Cortes de Contas de respon-
sabilidade pessoal de agente que atuou de forma a ensejar o paga-
mento de juros moratórios, multa e correção monetária pelo atraso no 
recolhimento e/ou repasse de contribuições previdenciárias devidas ao 
RPPS, constata-se que a pretensão ressarcitória dos valores dispendi-
dos com esses consectários legais é imprescritível. Porém, a prescriti-
bilidade pode atingir indiretamente a referida pretensão quando a ten-
tativa de restituição ao erário de débito já imposto se der mediante a 
execução de título extrajudicial, fundado em decisão desses Tribunais. 

Face dessas breves considerações, conclui-se que embora na seara de 
competência das Cortes de Contas entenda-se pela prescritibilidade da 
pretensão punitiva do agente que comete a irregularidade em desta-
que, essa não se estende à de imputação de débito. 
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RAIO X

Nossa pausa pra mostrar bons 
exemplos de gestão do RPPS
foi no belo Espírito Santo
De gente hospitaleira, de geografia bela, paisagens que enchem os olhos, 
uma culinária deliciosa e história de gente que faz acontecer, o Espírito 
Santo é mesmo abençoado! E na seara previdenciária não se faz de roga-

do, tem bons exemplos de governança como o que vamos te mostrar, vin-
do de Dores do Rio Preto, Vargem Alta, Aracruz e Vitória. Que essa pausa 
seja inspiradora pra você e sigamos nossa viagem! 
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RAIO X

RPPS Capixaba vive momento 
desafiante, diz o presidente 
da ACIP, Wilson Paz
A situação previdenciária é um problema crítico em todo o 
Brasil. Os déficits têm crescido ano após ano, e a maioria dos 
Regimes Próprios (RPPSs) Municipais do Espírito Santo passa 
por grandes dificuldades, pois não estão tendo como arcar, 
de forma autônoma, com os recursos para pagamento dos 
benefícios de aposentadoria e pensão, sendo necessária a 
utilização de aportes financeiros por parte dos governos mu-
nicipais. E esse auxílio poderia ser investido em educação, 
saúde, entre outros benefícios para a população. E mais: após 
a reforma da previdência vários municípios ainda não conse-
guiram a aprovação em suas respectivas câmaras municipais 
do aumento de 11% para 14% da alíquota de contribuição 
dos segurados, assim como a implementação de outras re-
gulamentações obrigatórias e, se isso não for cumprido, eles 
podem perder o Certificado de Regularidade Previdenciária 
(CRP), o que acarreta, por exemplo, em a União não poder 
fazer transferências voluntárias de recursos para as cidades, 
bem como firmar acordos, contratos ou convênios, o que pre-
judicaria ainda mais a situação dos Municípios. 

O Espírito Santo conta com uma Associação forte, que ajuda a 
fortalecer a cultura previdenciária. A ACIP há 24 anos incenti-

va a difusão de conhecimento possibilitando a troca de expe-
riências entre os Regimes Próprios de Previdência Municipais 
e Estadual, ajuda no fortalecimento de vínculos, o alinhamen-
to, as atualizações necessárias, e tudo isso por meio da oferta 
de cursos, encontros, reuniões, seminários, parcerias e muito 
mais. Além disso, a ACIP tem um papel bastante importante 
de fomentar o desenvolvimento dos RPPSs, e de representá-
-los, buscando ser voz de cada Instituto de Previdência. 

O projeto da atual diretoria é potencializar a missão da ACIP, 
que é representar os interesses dos RPPSs capixabas, bus-
cando a melhoria incessante da gestão administrativa, finan-
ceira e previdenciária dos institutos associados.

Atualmente a ACIP está sob o comando de Wilson Marques 
Paz, servidor público de carreira, técnico em Contabilidade, 
presidente do Instituto de Previdência de Itapemirim-ES des-
de 2005, vice-presidente Sudeste da ABIPEM, foi membro do 
Conselho Administrativo da ANEPREM entre 2018 e 2020, 
atua com regimes próprios há cerca de 20 anos, já exerceu 
os cargos de secretário e vice-presidente da ACIP, e possui 
certificação da AMBIMA - CPA-10. 

Wilson Paz
Presidente da ACIP
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Análise populacional

Com base nos dados dos Demonstrativos de Resultados das Avaliações 
Atuariais (DRAA) de 2017, fornecidos pela Secretaria de Previdência - 
SPREV, pode-se observar que tais RPPSs possuem um total de aproxima-
damente 57 mil segurados.

Os servidores ativos representam 92% da massa total de segurados, con-
tando com uma idade média de 46 anos e uma remuneração média de 
R$ 2.700 mensais. 

Com relação aos servidores inativos, 75% são segurados aposentados e 
25% são segurados pensionistas.

Em dia com o órgão fiscalizador

O Órgão regulador, com o objetivo de garantir a qualidade da gestão 
previdenciária e a segurança do segmento, emite o CRP - Certificado de 
Regularidade Previdenciária aos municípios que indicarem, por meio de 
sua gestão do RPPS, que possuem os critérios necessários para sua a ob-
tenção, dentro os quais destaca-se: A comprovação de que os repasses 
contributivos estejam em dia por parte do Ente federativo, assim como, 
que a Avaliação Atuarial do RPPS seja realizada e apresentada dentro dos 
prazos pré-estabelecidos.

 Com relação aos RPPSs do estado do Espírito Santo podemos observar 
que 23% dos munícipios estão com o CRP irregular ou o obtiveram por 

via judicial, o que indica o não 
cumprimento dos critérios 
estabelecidos pelo Órgão 
regulador. Um dos principais 
motivos é a não realização da 
Avaliação Atuarial.

O principal objetivo de um RPPS é garantir a tranquilidade financeira que 
os servidores tanto esperam na sua aposentadoria. Para isso, realizar uma 
boa gestão é fundamental, pois, mal gerido, um RPPS pode, não só elimi-
nar esse sentimento de tranquilidade, como também se tornar um enor-
me entrave para as finanças públicas.

Assim, no intuito de realizar uma análise atuarial da gestão dos RPPSs bra-
sileiros, a série de artigos SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS RPPSs, apresen-
tará nessa edição os indicadores de desempenho dos RPPSs do Estado do 
Espírito Santo.

Ranking de efetivação de regimes próprios

O indicador Efetivação de Regimes Próprios representa quantos municípios 
de um determinado Estado possuem RPPS, de acordo com esse indicador 
ESPÍRITO SANTO ocupa hoje a 9ª posição no ranking com 44% de efetivação, 
possuindo 34 municípios com RPPS do total dos 78 existentes no estado.

Para efeito de comparação o melhor colocado possui 85% de efetivação e 
o pior colocado possui 5%.

RAIO X

SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS RPPSs DO ESPÍRITO SANTO

Lucas Azevedo Fonseca
Atuário, Consultor 
Previdenciário e Sócio
da LUMENS ATUARIAL 
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Indicadores de desempenho

Os indicadores de desempenho 
são índices de gestão que refle-
tem a performance Financeira 
e Atuarial dos RPPSs, de modo 
que o município possa ter uma 
perspectiva da situação atual do 
regime, bem como, poder anali-
sar sua evolução e traçar ações 
estratégicas com o intuito de ga-
rantir aos seus segurados a tão 
esperada estabilidade durante o 
período de aposentadoria.

O Índice de Cobertura dos 
Benefícios Concedidos - ICBC 
demonstra que os valores acu-
mulados nos fundos dos RPPSs 
do Espírito Santo são capazes de 
garantir 335% dos benefícios fu-
turos dos atuais aposentados e 
pensionistas, ou seja aqueles já 
concedidos.

Com a reserva matemática de 
benefícios concedidos totalmente 
coberta, verifica-se que o Índice 
de Cobertura dos Benefícios 
a Conceder - ICBaC equivale a 
92%, indicando apenas 8% das re-
servas estão a descoberto.

De forma agregada, ao comparar 
os recursos financeiros acumula-
dos com o total de reserva mate-
mática dos RPPSs, verifica-se que 
94% das obrigações futuras estão 
cobertas, indicando que existe um 
pequeno risco de déficit atuarial 
de 6% do valor das reservas. Para 
fins de se ter um equilíbrio técni-
co atuarial, o IC-Total deveria ser 
igual ou superior a 1.

O indicador de Maturidade 
Populacional demonstra a pro-
porção entre segurados ativos e 
segurados em recebimento de 
benefícios. Os RPPSs do Espírito 

Santo, de forma agregada, apre-
sentam atualmente uma relação 
de 12,2 segurados ativos para 
cada um em benefício. Excelente 
resultado, pois valores acima de 
5 demonstram que o RPPS pos-
sui um perfil demográfico favo-
rável a acumulação de recursos 
previdenciários.

Sob uma perspectiva de fluxo 
de caixa dos RPPSs, o Índice de 
Cobertura Financeira demons-
tra a proporção entre as receitas 
anuais com contribuição e as 
despesas com benefícios. Atual-
mente, o índice observado para 
o estado do Espírito Santo é de 
486%, ou seja, as receitas (arre-
cadação de contribuições) su-
peram as despesas (pagamento 
de benefícios) em 386%, apre-
sentando, portanto, um fluxo de 
caixa positivo e favorecendo a 
acumulação de recursos.

Quanto ao resultado atuarial, 
os RPPSs do Espírito Santo se 
encontram em uma situação 
atuarialmente favorável, pois 
possuem um déficit acumulado 

de apenas 5,6% de suas reser-
vas, totalizando 240 milhões.

Verificamos ainda que, de ma-
neira conjunta os RPPSs já re-
conheceram 10% do respectivo 
déficit, implementando os planos 
de amortização necessários para 
reequilibrar as contas.

Conclusivamente, de maneira 
acumulada, os RPPSs do ESPÍ-
RITO SANTO estão em ótima 
situação financeira, demográ-
fica e atuarial e se encontram 
em um momento favorável à 
manutenção adequada do sis-
tema previdenciário dos servi-
dores públicos. Momento que 
também se mostra oportuno 
para fomentar em cada RPPS 
aprimoramentos na gestão 
previdenciária, a fim de trazer 
cada vez mais elementos que 
auxiliem na tomada de decisão 
e assegurar cada vez mais um 
futuro tranquilo a todos seus 
servidores e uma sustentável 
gestão dos cofres públicos.

Até a próxima. 

SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS RPPSs DO ESPÍRITO SANTO
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O RPPS de Dores do Rio Preto possui um histórico bem consolidado de 
desenvolvimento e conquistas já alcançadas no decorrer dos anos. Sua 
constituição iniciou através da Lei nº 336/1990, e posteriormente foi extin-
to pela da Lei n° 487/1999. Todavia, foi reconstituído no ano 2000 através 
da Lei n° 522/2000, com muita luta, compromisso e respeito. 

O Instituto possui sede própria com boas instalações adequadas e 
acessível, na área central do município; Conta com patrimônio de qua-
se 19 milhões aplicados em instituições públicas federal e estadual. 
As aplicações no montante de R$ 18.618.024,09 até junho de 2020, 
distribuídas entre os bancos Caixa Econômica Federal com 65,72 % 
e o Banestes com 34,28% dos recursos, que em sua maioria estão 
alocados em renda fixa, sendo apenas 9,47% em renda variável em 
fundo de capital protegido bolsa de valores.

A queda histórica da taxa de juros no país levanta a economia e ocasiona 
oportunidade à população. Contudo, para os RPPSs, o cenário econômico 
não tem sido tão fácil, estimulando maior presença ao risco das aplicações 
e fundos de renda variável, o que por sua vez consiste em tendência e 
necessidade para subsistência da previdência.

A equipe à frente do Regime Próprio se esforça para construir uma gestão 
eficaz. Todavia, “há um longo caminho ainda a ser percorrido em busca de 
uma maestria na gestão da previdência, principalmente no envolvimento e 
comprometimento dos servidores, membros dos conselhos e dos agentes 
financiadores do RPPS. Esta é a luta e o foco da atual gestão do Instituto 
de Previdência”, salienta a carioca natural do Rio de Janeiro, administradora 
de empresas e pós-graduada em Gestão Pública pela UFES, Lilian Patrícia 
Bucaleto Carelli - Diretora Presidente. 

Com 193 servidores efetivos, 61 aposentados e 20 pensionistas o RPPS 
tem como premissa fazer governança de forma sustentável, transpa-
rente e comprometida. Tanto que a certificação de regularidade pre-

videnciária, CRP, tem sido atualizado de forma regular, administrativa-
mente, sem intervenção judicial. Atualmente, todos os pré-requisitos 
estão atendidos no CADPREV.

Segundo Lilian, embora já atue na área contábil do Instituto desde o 2013, 
está gestora há pouco tempo, sendo nomeada em 01/04/2020. “Justa-
mente neste período em que sofremos enchentes em grande parte da 
cidade, inclusive com inundação do Instituto e também a anormalidade 
pandêmica de muita comoção mundial, que paralisou alguns projetos de 
aproximação com os beneficiários deste RPPS. Mas não desistimos, man-
tivemos as atividades principais do instituto, trabalhamos na estruturação 
e qualificação técnica dos membros do conselho, requerendo medidas e 
investimentos do Ente municipal na facilitação destas ações. Avançamos 
muito no controle técnico administrativo dos processos previdenciários de 
benefícios e de despesas comuns, juntamente com o controle interno mu-
nicipal adotando conferências e mecanismo de aprimoramento nos dados 
contábeis”, salienta.

Para a gestora, muitos são os planos e projetos para implantação no RPPS, 
quer seja de aperfeiçoamento das atividades administrativas e de controle 
até os avanços em disponibilização de serviços on-line aos beneficiários 
da previdência.

“Especificamente, planejo melhoria e atualização dos dados cadastrais dos 
beneficiários; aprimorar e estimular a qualificação dos membros dos con-
selhos administrativo e previdenciário, inclusive estamos em contratação 
de empresa para oferecer cursos de certificação (CGRPPS) aos servidores 
efetivos da municipalidade que demonstrem interesse no conhecimento 
sobre gestão e investimentos do RPPS. Tenho projeto também de promo-
ver periodicamente encontros com os aposentados e pensionistas para 
tratar de temas de interesses dos mesmos na área de saúde, bem-estar e 
outras informações pertinentes”, pondera. 

RAIO X

Dores do Rio Preto
se orgulha de ter RPPS forte

Da esquerda para direita: Lilian Patrícia Bucaleto 
Carelli - Diretora Presidente, Drª Christiane Rios 
Pimentel - Advogada do PREVIDRP e Procuradora 
do Município, Janaina Breda - Oficial Administrativa 
do PREVIDRP e Dalmo Costa Beber - Contador do 
PREVIDRP IV Encontro dos Servidores Públicos 

Aposentados de Dores do Rio Preto, 
realizado no ano de 2019

Sede do PREVIDRP
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Participação do PREVIDRP no XII Seminário Capixaba 
de Previdência, promovido pela ACIP - Associação 
Capixaba dos Institutos de Previdência.
Da esquerda para direita; o então Diretor-Presidente, 
Maxwel do Carmo Riva, Lilian Patrícia Bucaleto 
Carelli - Técnica Contábil, Janaína Breda - Agente 
Administrativa e Drª Christiane Rios Pimentel - 
Advogada do PREVIDRP e Procuradora do Município.
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RAIO X

Instituto de Aracruz se destaca
pelo comprometimento

O belo município litorâneo localizado no norte capixaba teve seu iní-
cio marcado por um aldeamento jesuíta. E com fé e trabalho aquele 
povo se estabeleceu focado na dedicação em construir uma cidade 
acolhedora. E Aracruz é, muito hospitaleira! O mesmo acolhimento 
se percebe quando o assunto é previdência do servidor público.

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Municí-
pio de Aracruz, anteriormente denominado Instituto de Assistên-
cia Luiz Teodoro Musso iniciou a gestão previdenciária municipal 
com a Lei nº 1.494 de 09/07/1991.

Com a Lei nº 2.342 de 12 de fevereiro de 2001 o Instituto de Assis-
tência Luiz Teodoro Musso passa a denominar IPASMA- Instituto 
de Previdência e Assistência dos Servidores de Aracruz, sendo re-
estruturado pela Lei nº 3.297, de 09 de Abril de 2010.

O IPASMA está organizado sob a forma de autarquia com perso-
nalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial tendo como finalidade administrar os Fundos Previ-
denciários e garantir aos servidores públicos, bem como aos seus 
dependentes, dos Poderes Executivo, Legislativo, inclusive suas 
Autarquias e Fundações, prestações de natureza previdenciária, no 
tocante a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios 
de aposentadoria e pensão aos segurados vinculados ao RPPS. 

O IPASMA garante a seguridade a 4.144 segurados distribuí-
dos em ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura de Aracruz, 
SAAE -Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e Câmara Munici-
pal de Aracruz.

Com PL de R$ 244.088.970,75 e CRP vigente, a missão do IPASMA 
é prestar serviços com excelência aos clientes (servidores ativos, 
inativos, pensionistas e dependentes), com eficiência de atendi-
mento, credibilidade, respeito e responsabilidade social, com ad-
ministração transparente e eficaz do patrimônio para o cumpri-
mento das obrigações previdenciárias atuais e futuras e contribuir 
para a gestão fiscal responsável do município.

Segundo o presidente do IPASMA, José Maria Sperandio Recla, for-
mado em Administração com habilitação em análise de sistemas, 
pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV e com certifica-
ção AMBIMA CEA, esse ano tem sido desafiante do ponto de vista 
de gestão. “Planejamos muitas ações para 2020, mas infelizmente 
tivemos as dificuldades impostas pela pandemia, mas estamos 
motivamos a continuar sonhando por uma previdência cada dia 
mais sustentável. E nossa gestão tem sido construída visando 
esse propósito”. 

José Maria
Presidente do IPASMA

Registro da equipe 
que faz acontecer 
na bela Aracruz

Fo
to 

arq
uiv

o p
es

so
al

Fo
to 

arq
uiv

o p
es

so
al



R E V I S T A R P P S D O B R A S I L . C O M . B R38

Estado, 4 RPPSs de Grande Porte, 6 RPPSs de Médio Porte e 1 RPPS 
de Pequeno Porte, esses 14 RPPSs serão considerados como de Perfil 
Atuarial de menor risco. 457 RPPSs obtiveram a classificação “B”, 670 
a “C” e o restante, “D”. O ISP-RPPS passou a considerar a melhoria de 
gestão com base no Pró-Gestão em um de seus indicadores conjugado 
com maior foco na situação financeira e atuarial.

Vargem Alta esteve entre os melhores classificados segundo ISP-RPPS 
2019 no Espírito Santo, com classificação B.

Observa, ainda, que assumiu o instituto com repasses irregulares e priori-
zou o fortalecimento do Conselho Municipal de Previdência-CMP, a cons-
cientização do gestor Municipal e dos vereadores, com objetivo de manter 
os repasses previdenciários em dia e de quitar os parcelamentos.

Outro aspecto valorizado pela equipe de gestão é quanto a transparência. 
Para tanto foi criado o site do Instituto acessível em: https://www.ipreva.
es.gov.br/principal. “Outro foco também é a qualificação da equipe da Au-
tarquia responsável pela parte contábil, com objetivo de atender as novas 
demandas do Tribunal de Contas - e reavaliamos de forma catalogada os 
bens patrimoniais. Trabalhamos em parceria com o Município para reali-
zar o recadastramento dos servidores ativos e reforçamos o trabalho do 
censo previdenciário dos inativos e pensionistas. E considerando a neces-
sidade de zelar pelo interesse público, mormente no que tange à proteção 
do Erário, sugerimos o recadastramento dos servidores públicos munici-
pais e de suas Autarquias, principalmente no que tange ao tempo de ser-
viço anterior à admissão no Município”, destaca a gestora.

O RPPS conta com 487 servidores ativos, 125 inativos e 34 pensionistas, 
contabiliza resultado deficitário do exercício de 2019 de R$ 1.215.768,04 
decorrente das Variações Patrimoniais Diminutivas apresentadas pelo Cál-
culo Atuarial, encerrando o exercício com um Patrimônio Líquido Negativo 
Déficit do Exercício no valor de R$ 923.713,31. O Patrimônio Líquido do 
IPREVA está atingindo o montante de R$ 45 Milhões de Reais. Os recursos 
estão em uma divisão de 88% em renda fixa e 12% em renda variável. 
Nestes 2 segmentos foi privilegiada a diversificação de indexadores dos 
fundos investidos. Até esta data, o IPREVA tem aplicações nos 3 bancos 
autorizados a receberem aplicações dos RPPSs Capixabas.

Destacamos, ainda, que o IPREVA obteve rentabilidade acumulada de 
16,22% superando a meta atuarial em 5,59% para o ano de 2019, res-
saltado sempre o compromisso dessa gestão em superar a meta atuarial 
apesar das dificuldades do mercado. “O IPREVA vem superando a meta 
atuarial definida e este ano pretende, pelo menos, “empatar” com este 
parâmetro. Apesar do ano difícil com o cenário de pandemia, em Abril já 
começamos caminhar positivamente no trabalho de recuperação das per-
das da carteira”, pondera. 

Com CRP regular, o RPPS está trabalhando para credenciar novos gesto-
res, administradores e fundos de investimentos, já que pode, a partir de 
recente autorização do TC-ES trabalhar com instituições financeiras e ges-
tores de recursos selecionados. Não há mais reserva de mercado estadual 
para bancos de controle público.

“Não importa se você vai colher, o que importa é o que você vai deixar... 

Cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, mas que 
possam servir para todos e para o futuro.” 

Vargem Alta, emancipado em 20 de março de 1988, teve seu primei-
ro concurso público em 1991, criando o Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Vargem Alta - IPREVA, organizado 
através da Lei Complementar Municipal nº 008, de 03 de maio de 2002 
- somente em 2003.

Com o advento da Lei Municipal nº 417, de 29 de julho de 2003 cria-se o 
IPREVA com a finalidade de implementar e executar a política de segurida-
de social dos servidores efetivos do Município.

No entanto, somente em 2010, por meio da Lei Complementar Municipal, 
foi introduzido o plano de amortização do déficit técnico apurado con-
forme o cálculo atuarial. Este plano prevê a contribuição de uma alíquota 
suplementar de 2,00% em 2010 e, a partir daí, as alíquotas crescem até 
2025, quando atingirá o patamar de 33,10%, permanecendo constante 
até 2044. No corrente ano de 2020, as alíquotas de contribuição pratica-
das contabilizam:

Parte servidor: 11% Parte patronal: 18,88% Suplementar: 22,70%

Observado as condições desfavoráveis do plano, Loraine explica que 
quando assumiu a direção executiva do Instituto, em 23 de Setembro de 
2015, o Plano de Amortização para o equacionamento do Déficit Atuarial 
tornou-se sua maior preocupação, para que não chegasse ao patamar de 
33,10% de alíquota suplementar, que somados à parte patronal alcançaria 
51,98%. “O primeiro reconhecimento do trabalho efetivado veio na análi-
se do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS realizado pela Auditora do 
Tribunal de Contas Simone Reinholz Velten, no XIII Seminário Capixaba de 
Previdência, observado que o plano de amortização estabelecido em lei do 
ente federativo deve garantir a solvência e liquidez do plano de benefícios, 
mantendo o nível de arrecadação de contribuições e acumulação de re-
servas compatível com as suas obrigações futuras, a serem demonstrados 
por meio dos fluxos atuariais. Nesse contexto o Município de Vargem Alta 
apresenta resultado positivo já no ano de 2020”, comemora a gestora.

E ela destaca que como resultado de gestão, na avaliação atuarial realizada 
para o exercício 2020, conforme consta no parecer atuarial, consolidou-
-se a alíquota suplementar praticada para equacionamento do déficit no 
decorrer do ano de 2020 de 22,70% até 2054, a amortizar em 35 anos, 
sendo o plano superavitário. “Assim, finalmente estabilizamos o plano de 
equacionamento, explica Loraine, sendo que essa alíquota suplementar 
já é aplicada no decorrer do ano de 2020, provando ser viável”, destaca.

Outro reconhecimento de gestão relacionado ao enquadramento 
atuarial veio recentemente com a divulgação pela SPREV do ISP RPPS 
2019 - Com base na Portaria SPREV/ME nº 14.762/2020, considerando 
as informações encaminhadas pelos entes federativos até 31/07/2019. 
12 RPPSs obtiveram a classificação máxima no ISP, a nota “A”, sendo 1 

RAIO X

Servidores de Vargem Alta contam 
com previdência bem gerida

Loraine Fardin Zavarise Baião
Diretora Executiva do IPREVA
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Enquanto outras Autarquias Previdenciárias contam com ideal mão de obra 
funcional, o IPREVA atende todas as demandas administrativas com apenas 
três funcionários e um estagiário
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Ações do Outubro Rosa

Comemoração 20 anos do Ipamv

Tatiana, a esquerda, com parte da equipe

RAIO X

Vitória trabalha pra garantir futuro 
previdenciário aos servidores
O povo de Vitória convive com um movimento de garantia de direitos 
previdenciários aos servidores municipais desde idos. Primeiro o prefeito 
de Vitória, Washington Tobias Vasconcellos Pessoa, em 25 de janeiro de 
1913 baixa o Decreto n.º 13 criando a Caixa Beneficente Marcondes de 
Souza, cujo objetivo era o pagamento de pecúlio à família do servidor 
municipal. Depois em 1915 por meio do Art. 14 da Lei 151, de 27 de 
dezembro, foi extinta a Caixa Beneficente. Em 1925 o prefeito Otávio Ín-
dio do Brasil Peixoto, através do Decreto n.º 241, de 19 de junho, cria a 
Caixa Beneficente “Washington Pessoa”, a qual limitava-se ao pagamento 
de pecúlio e a concessão de pequenos empréstimos, descontados em 
folha. Ainda em 1925, a Caixa Beneficente “Washington Pessoa” foi regu-
lamentada. Em 1986, por força da Lei Municipal n.º 3.380 de 30 de se-
tembro, na administração do Prefeito Hermes Laranja Gonçalves, a Caixa 
passa a denominar-se Instituto Beneficente “Washington Pessoa”, sendo 
definida a personalidade jurídica e delegada aos servidores a gerência da 
administração do Instituto. Em 1994, através da Lei 4.005 de 07 de feve-
reiro, na administração do Prefeito Paulo César Hartung Gomes, o Insti-
tuto torna-se Autarquia de Vitória, com personalidade jurídica de Direito 
Público, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. 
Em 1997, em 07 de fevereiro, pela Lei 4.399, criada na administração do 
Prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas, o Instituto “Washington Pessoa” pas-
sa a denominar-se Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Município de Vitória, assumindo a responsabilidade da execução da 
política de previdência, com a absorção da folha de pagamento dos apo-
sentados e a criação do fundo de previdência.

No ano de 2011, por meio da Lei Municipal Nº 8.134/2011, o Ipamv pro-
moveu a segregação de massa de seus fundos: No Fundo Previdenciário 
são 1.906 servidores ativos; 17 aposentados e 11 pensionistas. PL de R$ 
204.450.919,50

No Fundo Financeiro são 6.384 servidores ativos; 4.469 aposentados e 
995 pensionistas. PL de R$ 462.489.696,94 O total do patrimônio líquido 
do Ipamv está assim dividido:

- 93,39% em Renda Fixa

- 5,99% em Renda Variável

- 0,62% em Ações do Exterior

Com CRP administrativo, o Ipamv já vem desenvolvendo há alguns anos, 
projetos importantes tais como: “Projeto Acolhimento”, que tem por ob-
jetivo ambientar os novos beneficiário ao Ipamv; orientá-los quanto a seus 
benefícios e promover ações pós-aposentadoria; “Projeto Ocupando a 
Mente”, que tem por objetivo realizar oficinas de atividades artísticas e lú-
dicas com os aposentados e pensionistas. Este projeto tem se demonstra-
do um importante canal de interação entre o Ipamv e os segurados nesse 
período de pandemia, pois as atividades estão sendo conduzidas de modo 
online; “Projeto de Saúde e Qualidade de Vida” que tem por objetivo re-
duzir sedentarismo, incentivar modos de vida integrados com a natureza. 
“Projeto de Desenvolvimento Sustentável”, com ações para reaprovei-
tamento da água da chuva, dos refrigeradores de ar e reciclagem de papel; 
“Projeto Jardim Terapêutico” que trabalha com o cultivo e uso de plantas 
medicinais e “Projeto de Virtualização de Processos” que objetiva extinguir 
o uso de papel dentro do Ipamv e que, no ano de 2019, foi o ganhador 
do Prêmio Boas Práticas de Gestão – Inovação oferecido pela ANEPREM”.

Neste ano de 2020 a principal meta do Ipamv é manter a excelência do 
atendimento, agora de modo remoto e on-line. “O Projeto de Virtualização 
de Processos nos ajudou muito em relação a toda demanda advinda do 
trabalho home office imposto pela pandemia. Nossa meta agora é otimizar 
o trabalho remoto, de forma a atender à demanda com excelência e segu-
rança. Dentro desta perspectiva, planejamos também aprimorar cada vez 
mais o “Projeto Ocupando a Mente” para que, também de forma remota 
e online, possamos estar ao lado de nossos segurados na batalha contra 
a disseminação do Coronavírus”, salienta a gestora Tatiana Prezotti Morelli, 
formada em Direito e em Pedagogia. Possui pós-graduação em gestão pú-
blica e Certificação CPA 10. É servidora pública efetiva de Vitória desde 1996, 
onde ingressou no cargo de professor. É casada e possui dois filhos. 
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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 54ª Edição da Revista 

RPPS do Brasil, vamos mostrar os RPPSs de São Paulo. Portanto, se você é gestor ou trabalha 
com esse segmento, não perca a oportunidade.

Entre em contato:
contato@revistarppsdobrasil.com.br

64 3411 6345  |  99949 7898


