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SEGURIDADE SOCIAL



SEGURIDADE SOCIAL



CONCEITO

Seguro de filiação compulsória para os 
regimes básicos (RGPS e RPPS), além de 
coletivo, contributivo, e de organização 
estatal, amparando seus beneficiários contra 
os chamados riscos sociais. (FÁBIO 
ZAMBITTE)



CARACTERÍSTICAS

1 – Compulsoriedade (filiação obrigatória): não há 
opção acerca da filiação ao sistema previdenciário.

2 – Contributividade: para a obtenção do direito ao 
benefício é necessário que sejam pagas 
contribuições ao respectivo regime previdenciário.

3 – Solidariedade: a contribuição custeia o sistema e 
não os benefícios do segurado individualmente.



CARACTERÍSTICAS

SEGURADO LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO:
a) Pode contar o tempo se houver recolhimento 

para o RPPS.
b) Lei do Ente deve estabelecer essa 

possibilidade e definir a quem compete o 
recolhimento da contribuição patronal.

c) A base de cálculo é calculada considerando o 
segurado na ativa.



CARACTERÍSTICAS

d) Tal período é considerado como tempo de 
contribuição inclusive para emissão de CTC.

e) Não será computado como tempo no serviço 
público, de carreira e no cargo público.



CARACTERÍSTICAS

§ 5º Será suspensa a contagem do tempo de 
contribuição para efeitos de concessão de 
benefícios previdenciários do segurado que não 
efetivar o recolhimento das contribuições ao RPPS 
e não será devida, no período, a cobertura dos 
riscos previdenciários não programáveis de 
aposentadoria por incapacidade permanente para 
o trabalho, aposentadoria por invalidez e pensão 
por morte.



ORGANIZAÇÃO

                      

       RGPS              RPPS           SPSM
  art. 201        art. 40      arts. 42 e 142

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR



ORGANIZAÇÃO

a) Vedação a criação de novos Regimes Próprios

b) Possibilidade de filiação de servidores 
efetivos ao Regime Geral.

c) Obrigatoriedade de Instituição de 
Previdência Complementar onde houver 
RPPS.



ARTIGO 9º EC 103/19
Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline 
o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos 
regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 
9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

§ 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de 
previdência social deverá ser comprovado por meio de 
garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das 
receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas 
atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos 
vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem 
a solvência e a liquidez do plano de benefícios.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A722
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9717.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9717.htm


§ 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de 
previdência social fica limitado às aposentadorias e 
à pensão por morte.

§ 3º Os afastamentos por incapacidade temporária 
para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos 
diretamente pelo ente federativo e não correrão à 
conta do regime próprio de previdência social ao 
qual o servidor se vincula.



ARTIGO 9º EC 103/19
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não 
poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição 
dos servidores da União, exceto se demonstrado que o 
respectivo regime próprio de previdência social não 
possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em 
que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas 
aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada 
como ausência de deficit a implementação de 
segregação da massa de segurados ou a previsão em lei 
de plano de equacionamento de deficit.



ARTIGO 9º EC 103/19
§ 6º A instituição do regime de previdência complementar na 
forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a 
adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de 
previdência social ao § 20 do art. 40 da Constituição 
Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da 
data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

§ 7º Os recursos de regime próprio de previdência social 
poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus 
segurados, na modalidade de consignados, observada 
regulamentação específica estabelecida pelo Conselho 
Monetário Nacional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A714.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A720.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A720.0


ARTIGO 9º EC 103/19

§ 8º Por meio de lei, poderá ser instituída 
contribuição extraordinária pelo prazo máximo 
de 20 (vinte) anos, nos termos dos §§ 
1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição 
Federal.         

§ 9º O parcelamento ou a moratória de débitos 
dos entes federativos com seus regimes 
próprios de previdência social fica limitado ao 
prazo a que se refere o § 11 do art. 195 da 
Constituição.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art149%C2%A71b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art149%C2%A71b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art149%C2%A71c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art149%C2%A71c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art195%C2%A711.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art195%C2%A711.0


ARTIGO 33 EC 103/19
Art. 33. Até que seja disciplinada a relação entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
e entidades abertas de previdência complementar 
na forma do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 202 da 
Constituição Federal, somente entidades fechadas 
de previdência complementar estão autorizadas a 
administrar planos de benefícios patrocinados pela 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de 
economia mista e empresas controladas direta ou 
indiretamente.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art202%C2%A74.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art202%C2%A74.0


ARTIGO 34 EC 103/19
Art. 34. Na hipótese de extinção por lei de regime 
previdenciário e migração dos respectivos segurados para o 
Regime Geral de Previdência Social, serão observados, até que 
lei federal disponha sobre a matéria, os seguintes requisitos 
pelo ente federativo:
I - assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos 
benefícios concedidos durante a vigência do regime extinto, 
bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido 
implementados antes da sua extinção;
II - previsão de mecanismo de ressarcimento ou de 
complementação de benefícios aos que tenham contribuído 
acima do limite máximo do Regime Geral de Previdência 
Social;



ARTIGO 34 EC 103/19

III - vinculação das reservas existentes no momento da 
extinção, exclusivamente:
a) ao pagamento dos benefícios concedidos e a 
conceder, ao ressarcimento de contribuições ou à 
complementação de benefícios, na forma dos incisos I e 
II; e
b) à compensação financeira com o Regime Geral de 
Previdência Social.
Parágrafo único. A existência de superavit atuarial não 
constitui óbice à extinção de regime próprio de 
previdência social e à consequente migração para o 
Regime Geral de Previdência Social.



QUESTÕES
Analise os itens abaixo e marque a alternativa 
incorreta:
a) A existência de superávit atuarial impede a 
extinção do Regime Próprio.
b) Os Regimes Próprios são responsáveis pelo 
custeio de aposentadorias, pensões e auxílios 
doença.
c) O prazo de 60 meses para o parcelamento, não se 
aplica ao reparcelamento.
d) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.



QUESTÕES
Analise os itens abaixo e marque a alternativa 
correta:
a) A previdência social na condição de direito social 
autoriza a filiação facultativa nos seus regimes 
básicos.
b) Os Regimes Próprios são integrados pelo Sistema 
de Proteção dos Militares.
c) São características dos regimes básicos de 
previdência a compulsoriedade, a contributividade e 
a solidariedade.
d) n.d.a.



QUESTÕES
Analise os itens abaixo e marque a alternativa correta:
a) O segurado em licença sem remuneração faz jus à 
aposentadoria por invalidez.
b) O Ente Federado é responsável pelo pagamento dos 
benefícios concedidos e a conceder, ao ressarcimento de 
contribuições ou à complementação de benefícios no caso de 
extinção do RPPS.
c) No caso de extinção de RPPS as reservas existentes não 
podem ser utilizadas para o pagamento da compensação 
financeira com o Regime Geral.
d) As entidades abertas podem gerir os regimes de previdência 
complementar dos servidores desde a EC 103/19.



ORGANIZAÇÃO DOS 
REGIMES PRÓPRIOS



SEGURADOS

1 - Ocupantes de Cargos Efetivos;

2 - Membros da Magistratura, Ministério 
Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas 
(cargos vitalícios)



SEGURADOS

- Servidor cedido mantém seu vínculo com o RPPS 
independente do ônus;

- Servidor licenciado com remuneração mantém 
seu vínculo com o RPPS;

- A base de cálculo é a remuneração de 
contribuição;

- Não incide contribuição sobre o cargo 
comissionado, salvo opção do servidor.



SEGURADOS

- Servidor com duplo vínculo efetivo tem dupla filiação.

- Servidor com vínculo efetivo e com vínculo não efetivo 
será filiado ao RPPS e ao RGPS.

- A perda da condição de segurado do RPPS ocorrerá nas 
hipóteses de morte, exoneração, demissão, cassação da 
aposentadoria, transcurso do tempo de duração ou demais 
condições da pensão por morte previstas em lei do ente 
federativo ou em razão de decisão judicial.  



BENEFICIÁRIOS

PORTARIA N.º 1.467/22
Art. 5º São segurados, na condição de 
beneficiários, os dependentes em gozo de 
pensão por morte e os aposentados.  



UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

- Pagamento de Benefícios

- Taxa de Administração

- Compensação Previdenciária



VEDAÇÕES

I - o pagamento de benefícios diversos da 
aposentadoria e pensão por morte; 
II - o custeio da complementação de benefícios 
prevista na lei do ente federativo como 
incentivo para a opção de que trata o § 16 do 
art. 40 da Constituição Federal; 
III - a compensação ou restituição das 
contribuições quando não atendidos os 
requisitos previstos no art. 82 da Portaria 
1.467/22; 



VEDAÇÕES

IV - as despesas realizadas em desacordo com os 
parâmetros estabelecidos pelo art. 84 da 
Portaria 1.467/22; e 
V - a transferência de beneficiários, recursos ou 
obrigações entre o fundo em repartição e o 
fundo em capitalização, no caso de RPPS com 
segregação da massa dos segurados, em 
desacordo com os parâmetros estabelecidos na 
Portaria 1.467/22.  



VEDAÇÕES

Art. 83. É vedada a utilização de recursos 
previdenciários para custear ações de 
assistência social ou de saúde, e para concessão 
de verbas indenizatórias, ainda que decorrentes 
de acidente em serviço.  



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 2º ...
XVI - taxa de administração: o valor financiado por 
meio de alíquota de contribuição, a ser somada às 
alíquotas de cobertura do custo normal do RPPS 
previstas em lei de cada ente, para custeio das 
despesas correntes e de capital necessárias à 
organização, administração e ao funcionamento do 
regime, inclusive para conservação de seu 
patrimônio, observados limites anuais de gastos e a 
sua manutenção de forma segregada dos recursos 
destinados ao pagamento de benefícios;



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Base de Cálculo Estados, DF e 
Porte Especial

Grande Porte Médio Porte Pequeno Porte

Somatório da 
base de cálculo 
das contribuições 
dos servidores.

até 2,0% até 2,4% até 3,0% até 3,6%

Somatório das 
remunerações 
brutas dos 
servidores, 
aposentados e 
pensionistas.

até 1,3% até 1,7% até 2,3% até 2,7%



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

-  Os percentuais anteriores podem ser elevado em até 20% 
(vinte e cinco por cento) para:
I - obtenção e manutenção de certificação institucional no 
âmbito do Pró-Gestão RPPS, a ser obtida no prazo de 2 (dois) 
anos, contado da data da formalização da adesão ao 
programa, contemplando, entre outros, gastos referentes a: 
a) preparação para a auditoria de certificação; 
b) elaboração e execução do plano de trabalho para 
implantação do Pró-Gestão RPPS; 
c) cumprimento das ações previstas no programa, inclusive 
aquisição de insumos materiais e tecnológicos necessários; 



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

d) auditoria de certificação, procedimentos periódicos de 
autoavaliação e auditoria de supervisão; e 
e) processo de renovação ou de alteração do nível de 
certificação; e 

II - obtenção e manutenção de certificação pelos 
dirigentes da unidade gestora e membros dos conselhos 
deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos do 
RPPS, contemplando, entre outros, gastos referentes a: 
a) preparação, obtenção e renovação da certificação; e 
b) capacitação e atualização dos gestores e membros dos 
conselhos e comitê



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Contratação de Assessoria e Consultoria 
limitada a 50% do valor da taxa.



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

- Podem ser utilizados para aquisição, 
construção, reforma ou melhorias de imóveis 
destinados a uso próprio da unidade gestora nas 
atividades de administração, gerenciamento e 
operacionalização do RPPS, bem como para 
reforma ou melhorias de bens destinados a 
investimentos, desde que seja garantido o 
retorno dos valores empregados, mediante 
verificação por meio de análise de viabilidade 
econômico-financeira. 



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 84 ...
§ 7º Em caso de insuficiência de recursos da 
taxa de administração, inclusive para 
pagamento de tributos ou de insumos materiais 
e tecnológicos indispensáveis para a gestão do 
regime, deverão ser aportados recursos pelo 
ente federativo, desde que assegurada 
transparência ao custeio administrativo do 
RPPS.



FILIAÇÃO AO RGPS

- Obrigação Principal

- Obrigação Acessória



QUESTÕES

Analise os itens abaixo e marque a alternativa 
correta:
a) O servidor efetivo que ocupa cargo comissionado, 
com um único vínculo, deve ser filiado ao Regime 
Próprio e ao Regime Geral.
b) São considerados beneficiários dos Regimes 
Próprios os pensionistas e os aposentados.
c) Depois de aposentado o servidor não pode voltar 
a ocupar cargo efetivo em hipótese alguma.
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.



QUESTÕES

Acerca dos recursos previdenciários é possível 
afirmar que:
a) Destinam-se ao custeio das aposentadorias e 
pensões, da taxa de administração e da 
compensação previdenciária.
b) Não podem ser utilizados para financiar políticas 
de migração para a previdência complementar.
c) Não podem ser utilizados para custear despesas 
assistenciais.
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.



QUESTÕES

Acerca da Taxa de Administração é possível afirmar 
que:
a) Pode ser utilizada para o custeio de despesas não 
relacionadas ao Regime Próprio.
b) Tem seu percentual máximo estabelecido de 
acordo com o Porte do RPPS no ISP.
c) Tem sua base de cálculo e percentual definidos 
em lei do Ente Federado, com observância das 
regras gerais estabelecidas na Portaria n.º 1.467/22.
d) As alternativas b e c estão corretas.



QUESTÕES

Ainda sobre a taxa de administração, marque a 
alternativa correta:
a) Os recursos da taxa de administração devem ser 
mantidos em conta bancária e contábel distintas das 
dos benefícios.
b) Os Regimes que não possuem classificação no ISP 
devem ser considerados como de Médio Porte.
c) Sua utilização para a contratação de assessorias é 
limitada a 50%.
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.



QUESTÕES

Acerca da Taxa de Administração é possível afirmar que:
a) Sua utilização em desacordo com as regras estabelecidas na 
Portaria n.º 1.467/22 devem ser recompostos.
b) A recomposição dos recursos aplicados em desacordo com 
as regras gerais não impede a adoção de medidas para 
ressarcimento por parte dos responsáveis pela utilização 
indevida dos recursos previdenciários.
c) Em caso de insuficiência de recursos da taxa de 
administração, o Ente Federado deve aportar recursos, desde 
que assegurada transparência ao custeio administrativo do 
RPPS.
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.



PLANO DE BENEFÍCIOS



APOSENTADORIAS
ANTES DA EC 103/19:
a) Compulsória

b) Invalidez

c) Voluntária
c.1) Idade
c.2) Tempo de Contribuição e Idade
c.3) Especiais
c.4) Professores



APOSENTADORIAS
DEPOIS DA EC 103/19:
a) Compulsória

b) Incapacidade

c) Voluntária
c.1) Idade
c.2) Especiais
c.3) Professores



PENSÃO POR MORTE

Legislação do Ente Federado



Remuneração de 
Contribuição



PORTARIA N.º 1.467/22
Art. 12. Lei do ente federativo definirá as parcelas que comporão a 
base de cálculo das contribuições devidas ao RPPS, observados os 
seguintes parâmetros: 
I - integram a base de cálculo das contribuições, dentre outros, o 
subsídio, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de 
caráter individual e as seguintes rubricas: 
a) no que se refere ao segurado: o décimo terceiro salário ou 
gratificação natalina, a remuneração devida ao segurado em 
decorrência de períodos de afastamento legal, inclusive por 
incapacidade temporária para o trabalho e por maternidade; e 
b) relativamente aos beneficiários: a gratificação natalina ou abono 
anual;  



Proventos



CONCEITOS

1 – Última Remuneração do Cargo Efetivo

2 – Média Contributiva



MÉDIA CONTRIBUTIVA

07/94 OU DATA DE 
INGRESSO APOSENTADORIA

MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS 80% MAIORES 
REMUNERAÇÕES/SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

                                                                                                   ˃  
                   Σ 80% maiores           =  Média Contributiva = URCE ou TETO DO INSS

                 Número de meses                                             ˂



REFORMA

07/94 OU DATA DE 
INGRESSO APOSENTADORIA

MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DE TODAS AS 
REMUNERAÇÕES/SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

                                                                               ˃  
                   100%           =  Média Contributiva = URCE ou TETO DO INSS

          Número de meses                                      ˂

Regra de cálculo: 60% + 2% por ano de contribuição que exceder 
20 anos x média contributiva.



CONCEITOS

3 – Integralidade

4 – Proporcionalidade



CONCEITOS

5 – Paridade

6 – Reposição das Perdas Inflacionárias



PLANO DE 
BENEFÍCIOSÚLTIMA    

REMUNERAÇÃO

TETO DO 
INSS

P
R
O
V
E
N
T
O
S

P
R
O
V
E
N
T
O
S

INGRESSO 
POSTERIOR

INGRESSO 
ANTERIOR

INSTITUIÇÃO



Contagem Recíproca
(AVERBAÇÃO)



Art. 40...
§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, 
distrital ou municipal será contado para fins de 
aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A 
do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será 
contado para fins de disponibilidade.



Art. 201...
§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a 
contagem recíproca do tempo de contribuição entre o 
Regime Geral de Previdência Social e os regimes 
próprios de previdência social, e destes entre si, 
observada a compensação financeira, de acordo 
com os critérios estabelecidos em lei.



Art. 201...
§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades 
de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de 
contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a 
regime próprio de previdência social terão contagem 
recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, 
e a compensação financeira será devida entre as receitas 
de contribuição referentes aos militares e as receitas de 
contribuição aos demais regimes.



TEMPO DE OUTRO  REGIME

Lei n.º 8.213/91:
Art. 96 ...
VII - é vedada a contagem recíproca de tempo de 
contribuição do RGPS por regime próprio de previdência 
social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que 
o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido 
prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor;  



TEMPO DE OUTRO  REGIME

EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/19:
Art. 25 ...
§ 3º Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido 
concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio 
de previdência social com contagem recíproca do Regime 
Geral de Previdência Social mediante o cômputo de tempo de 
serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da 
correspondente indenização pelo segurado obrigatório 
responsável, à época do exercício da atividade, pelo 
recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias.



Conversão de Tempo



CONVERSÃO PARA TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO

Art. 172 ...
§ 4º Após a conversão de tempo especial em 
tempo comum, o período acrescido em 
decorrência dos fatores de que trata o caput 
será considerado como tempo de contribuição 
para fins de elegibilidade à aposentadoria 
voluntária comum, nas regras gerais e de 
transição, mas não para o cômputo dos 
requisitos de tempo de efetivo exercício no 
serviço público, de tempo na carreira ou de 
tempo no cargo efetivo. 



QUEM CONVERTE?

Art. 173. O tempo especial certificado pelo RPPS 
de origem de atividades sob condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
conforme art. 188, exercido até 12 de novembro 
de 2019, poderá ser convertido em tempo 
comum para efeitos da contagem recíproca no 
regime instituidor a qualquer tempo, 
observado o disposto no art. 172.



Abono de Permanência



CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 40 …
§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos 
em lei do respectivo ente federativo, o servidor 
titular de cargo efetivo que tenha completado as 
exigências para a aposentadoria voluntária e que 
opte por permanecer em atividade poderá fazer 
jus a um abono de permanência equivalente, no 
máximo, ao valor da sua contribuição 
previdenciária, até completar a idade para 
aposentadoria compulsória. 



QUESTÕES
Analise os itens abaixo e marque a alternativa 
incorreta:
a) O rol de benefícios do Regime Próprio é limitado a 
Aposentadorias e Pensões por Morte.
b) A aposentadoria compulsória dos servidores 
municipais ocorre quando este completa 75 (setenta 
e cinco) anos de idade.
c) Os Regimes Próprios que não fizeram reforma 
previdenciária devem observar as normas vigentes 
antes da EC 103/19.
d) O tempo como militar não pode ser averbado.



QUESTÕES

Acerca do cálculo dos proventos é possível afirmar que:
a) É possível aposentadoria de servidor federal com 
última remuneração para quem ingressou em cargo 
efetivo até 31/12/2003.
b) Nos Entes Federados onde não houve reforma a 
média contributiva ainda é de 80% das maiores 
remunerações de contribuição.
c) O limite máximo do salário de benefício do INSS só é 
aplicado para quem ingressou após a instituição da 
previdência complementar ou migrou para o novo 
sistema.
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.



QUESTÕES

Com relação as aposentadorias é possível afirmar que:
a) Não são benefícios custeados pelo Regime Próprio.
b) As novas regras estabelecidas pela EC 103/19 podem 
ser aplicadas nos Estados e Municípios 
independentemente da edição de Lei local.
c) Devem observar os parâmetros gerais estabelecidos 
pela EC 103/19 no momento da reforma local.
d) Não exigiam tempo mínimo no cargo efetivo para sua 
concessão antes da Ec 103/19.



QUESTÕES

No que tange à remuneração de contribuição é 
correto afirmar que:
a) A Gratificação Natalina integra sua base de 
cálculo.
b) As verbas não incorporáveis podem ser 
objeto de incidência de contribuição.
c) Incide contribuição sobre a remuneração de 
cargo comissionado independentemente de 
autorização do servidor.
d) Todas as alternativas anteriores estão 
erradas.



QUESTÕES

Analise as afirmações abaixo e marque a incorreta:
a) Lei do Ente Federado pode extinguir o Abono de 
Permanência.
b) Lei do Ente Federado pode estabelecer que o 
valor do Abono de Permanência será inferior ao da 
contribuição.
c) O valor do Abono de Permanência integra o 
cálculo dos proventos de Aposentadoria.
d) O Abono de Permanência deve ser pago até o 
servidor completar a idade da aposentadoria 
compulsória.



RESPONSABILIDADE FISCAL 
E PREVIDENCIÁRIA



LEI N.º 9.717/98
Art. 8º Os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades do ente 
estatal, os dirigentes da unidade gestora do respectivo regime 
próprio de previdência social e os membros dos seus conselhos e 
comitês respondem diretamente por infração ao disposto nesta 
Lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime disciplinar estabelecido 
na Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e seu 
regulamento, e conforme diretrizes gerais. 
§ 1º As infrações serão apuradas mediante processo administrativo 
que tenha por base o auto, a representação ou a denúncia positiva 
dos fatos irregulares, assegurados ao acusado o contraditório e a 
ampla defesa, em conformidade com diretrizes gerais. 
§ 2º São também responsáveis quaisquer profissionais que 
prestem serviços técnicos ao ente estatal e respectivo regime próprio 
de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa 
jurídica contratada.   



LEI N.º 9.717/98
Art. 8º-A Os dirigentes do ente federativo instituidor do 
regime próprio de previdência social e da unidade 
gestora do regime e os demais responsáveis pelas ações 
de investimento e aplicação dos recursos 
previdenciários, inclusive os consultores, os 
distribuidores, a instituição financeira administradora da 
carteira, o fundo de investimentos que tenha recebido os 
recursos e seus gestores e administradores serão 
solidariamente responsáveis, na medida de sua 
participação, pelo ressarcimento dos prejuízos 
decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação 
vigente a que tiverem dado causa.  



ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO

1) Ministério do Trabalho e Previdência (art. 9º, 
III da Lei n.º 9.717/98).

2) Tribunais de Contas

3) Controle Interno

4) Conselho Fiscal



PARTICIPAÇÃO
SUJEITO ATIVO: responsáveis pelos poderes, órgãos 
ou entidades do ente estatal, os dirigentes da 
unidade gestora do respectivo regime próprio de 
previdência social e os membros dos seus conselhos 
e comitês

RESPONSÁVEIS: quaisquer profissionais que 
prestem serviços técnicos ao ente estatal e 
respectivo regime próprio de previdência social, 
diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica 
contratada.



RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA:

SUBSIDIÁRIA:



PENALIDADES
I - advertência;
II - suspensão do exercício de atividades em entidades de 
previdência complementar pelo prazo de até cento e 
oitenta dias;
III - inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos, para o 
exercício de cargo ou função em entidades de 
previdência complementar, sociedades seguradoras, 
instituições financeiras e no serviço público; e
IV - multa de dois mil reais a um milhão de reais, 
devendo esses valores, a partir da publicação desta Lei 
Complementar, ser reajustados de forma a preservar, em 
caráter permanente, seus valores reais.



FORMA DE APURAÇÃO

1) Processo Administrativo (Decreto n.º 4.942/03):
- AUTO DE INFRAÇÃO

- APRESENTAÇÃO DE DEFESA

- JULGAMENTO

- RECURSO



QUESTÃO

Analise os itens abaixo e marque a alternativa correta:
a) O gestor previdenciário não possui responsabilidade 
pelas aplicações dos recursos previdenciários.
b) A responsabilidade dos profissionais contratados pelo 
RPPS é indireta.
c) O gestor previdenciário não pode ser penalizado com a 
inabilitação para atuar como dirigente.
d) A competência para a apuração das infrações  
previstas no artigo 8º da Lei n.º 9.717/98 é do Ministério 
do Trabalho e Previdência.



Obrigado!!!

brunosafreiremartins@hotmail.com
bmprofprev@gmail.com
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