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EDITORIAL

Prezado Leitor,

Estamos na nossa última edição de 2011, o ano do nascimento 
da primeira revista, específica, de Regime Próprio do Brasil.  E 

ao fazermos um balanço destes primeiros meses de existência, 
temos apenas motivos, e não são poucos, para comemorar e 

agradecer. Agradecer a cada Instituto espalhado por esse país 
gigante, que acredita no nosso projeto, que abriu as portas para 

chegarmos, a cada edição, nas mãos de seu gestor; também 
às empresas que respiram o ar chamado RPPS por depositar 

um voto de confiança, e isso tem sido muito valioso! Também  
agradecemos as Associações Estaduais e Nacionais, em especial 

a ANEPREM, pelo estímulo e apoio. E um agradecimento 
especial aos nossos colunistas, que a cada edição presentearam 

nossos leitores com informações precisas, importantes e 
confiáveis. 

Nossos votos de Boas Festas e para que o seu 2012 seja um ano 
espetacular!

Aproveite a leitura!

Iliane Fonseca e Ana Paula Vasconcelos
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RPPS EVENTO

E N CO N T RO
P E R N A M B U C A N O
Petrolina, no sertão de Pernambuco, 
resPira cultura Previdenciária

O 1º Encontro Nordestino dos Regimes Próprios de 
Previdência e o 5º Encontro Estadual dos Regimes 
Próprios de Previdência da APEPP foram realizados, com 
sucesso, nos dias 06 e 07 de outubro, no auditório do 
SENAI de Petrolina/Pernambuco.
A recepção, organizada pelo presidente do Instituto de 
Previdência de Petrolina, Emmanuel Ferro e equipe, 
foi agradável. Na abertura, um café legitimamente 

pernambucano. Na pauta de palestras, assuntos 
como os principais motivos de rejeição de contas dos 
RPPS’s perante o Tribunal de Contas de Pernambuco; 
Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP: as 
principais exigências para aprovação e orientações aos 
gestores de RPPS, assunto tratado por Otoni Guimarães 
- diretor do Departamento de Regimes de Previdência 
no Serviço Público do Ministério da Previdência Social; 

Inúmeros estudiosos de RPPS 
e gestores prestigiaram o 
evento
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gestão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria 
por invalidez foi o tema defendido por Delúbio Gomes 
Pereira da Silva, do Ministério da Previdência; gestão e 
atitude foi a palestra de abertura proferida pelo prefeito 
de Petrolina, Júlio Lóssio, dentre outras temáticas.
Além de inúmeros gestores de RPPS, o evento contou com 
a presença de Dácio Rossiter – até então o presidente da 
APEPP, já que no último dia do encontro a presidência 
foi passada à Célia Emídio. Valnei Rodrigues - presidente 
da ABIPEM, Décio Coutinho – coordenador geral de 
contabilidade, auditoria, atuária e investimentos do 
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço 
Público do Ministério da Previdência Social, dentre 
outras presenças. 
Na palestra que deu início à programação, o prefeito de 
Petrolina, Júlio Lossio falou da importância do prefeito 
e do gestor de RPPS ter atitude. Segundo ele, Petrolina 
está bem no que se refere ao aspecto de regime próprio. 
“Trabalhamos para garantir a segurança para o nosso 
servidor. Estamos avançando nesse aspecto, mas me 
preocupo quanto à necessidade de discutirmos, em 
nível de Brasil, a idade para aposentadoria, cálculo 
atuarial e financeiro e aposentadoria por invalidez, 
pois se não tivermos atitude, agora, para mudarmos 
algumas questões, no futuro seremos como a França, 
que está tendo de implantar mudanças de maneira 
dura”, destacou.
O encontro de Petrolina foi elogiado por gestores e 
técnicos que participaram das inúmeras discussões. Para 
a presidenta do CaboPrev e atual presidente da APEPP, 
Célia Emídio, a nota para avaliar o resultado do evento 
é a máxima: 10. “O Ferro (presidente do IGEPREV) foi 
quem possibilitou a organização do congresso. O mérito 
de todo o sucesso é dele e de toda sua equipe”, frisou.

Quem também fez balanço positivo foi Décio Coutinho, 
do Ministério da Previdência. “Esse tipo de evento é 
de grande importância, pois possibilita que todos os 
envolvidos recebam orientações, conhecimentos que 
vão ajudar o gestor a fazer gestão em seu instituto 
garantindo a sustentabilidade do regime, e isso é 
salutar”, enfatizou.
Para Delúbio Gomes, que palestrou sobre perícia 
médica, em eventos desse tipo é possível orientar mais 
pessoas e alertar dos riscos, por exemplo, de não ter 
controle em relação à perícia médica. “O auxílio doença 
e a aposentadoria por invalidez demandam muitos 
recursos causando dificuldade de sustentabilidade para 
qualquer instituto e a perícia vai garantir que realmente 
aquela pessoa que tem direito, receba. Infelizmente, 
como regra geral, existe um certo descontrole no RPPS 
e um trabalho de gestão neste aspecto trará equilíbrio 
financeiro/atuarial”, reforçou.
Para o responsável pela organização do encontro, 
Emmanuel Ferro, o balanço foi o melhor possível. 
“Ficamos felizes por recebermos a avaliação positiva dos 
participantes, patrocinadores e palestrantes. Os temas 
discutidos vieram de encontro com a necessidade de 
informação do gestor e como difundimos a cultura 
previdenciária, entendemos que isso só acontece 
através do processo de educação. Portanto, no ano que 
vem, certamente faremos um evento ainda maior e mais 
importante”, ressaltou ao salientar o prêmio entregue 
a prefeitos e gestores que cuidam bem da previdência. 
“A entrega da premiação deixou os prefeitos e gestores 
de RPPS felizes e motivados a fazer ainda melhor em 
termos de gestão do regime e isso, para nós, foi a 
melhor recompensa”. Confira mais fotos no site:

www.revistarppsdobrasil.com.br, no link: fotos

Emmanuel Ferro comemora o sucesso da dedicação

O prefeito Júlio Lóssio arrancou aplausos



RPPS SOCIAL Prêmio pernambucano

Durante o Congresso em Petrolina, Institutos pernambucanos 
foram premiados com o prêmio “Prefeito Previdenciariamente 
Responsável”, como forma de estimular o comprometimento dos 
gestores executivos para com seus RPPS’s. Confira mais fotos no 
www.revistarppsdobrasil.com.br, no link: fotos

Bom Conselho sendo premiado Décio, do Ministério da Previdência, Emmanuel Ferro  e o 
vice-prefeito de Petrolina,  Domingos

Igarassu também foi premiado Luciano Fernando, de Triunfo, sendo premiado por Décio Coutinho

O reconhecimento para o instituto de Goiana Reconhecimento para o Reciprev



A Revista RPPS do Brasil esteve em Petrolina e 
registrou a presença de muita gente. Confira mais 
fotos no www.revistarppsdobrasil.com.br, no link: 
fotos

Reconhecimento para o Reciprev

Dácio, Otoni, Ferro e Andrea Lossio, primeira 
dama de Petrolina

Edgar, Dácio, Otoni, prefeito Júlio, Ildemar do Piauí e Ferro, gestor de Petrolina

André Barreto, Mônica e Everton do Bradesco

José Fernando - conselheiro, Ezi Francisca e 
Diógenes, gestor de Igaracú Previdência

Lima e Lauter da CEF e Antônio Carlos, conselheiro 
do IGEPREV de Petrolina

Ricardo Souza, CBEP e 
Rede Previdência

Marcelo Leandro, de Pombos, Luiz Fernando- CRPC 
e João Melo - Plena

Tatiana, Gleides, Gilberto e Cláudia do 
Banco Rural

Sandra, do Conselho administra-
tivo da ANEPREM e Osório, de 
Caruaru

Marcelo e Marcos do Banco do Nordeste Carlos Henrique Flory, do SPPrev foi um dos 
palestrantes

Wíllames Costa, Juazeiro do Norte
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RPPS ARTIGO

C E N á R I O  ECO N Ô M I CO

• Por: Manoel Luiz Junior*

O cenário macroeconômico internacional para 2012 é 
preocupante, um possível quadro de recessão não está 
descartado. As principais economias do mundo estão 
afundadas em dívidas. Em razão, principalmente, de 
injeção de recursos na economia para dar liquidez ao 
setor privado na crise de 2008, e não se vislumbra na 
União Europeia, uma saída para a solução da crise da 
dívida soberana dos chamados PIIGS (Portugal, Itália, 
Irlanda, Grécia e Espanha), especialmente da Grécia. Há, 
sem sombra de dúvida, o risco de uma crise sistêmica 
no sistema financeiro mundial, já que os grandes bancos 
são os maiores credores destes países. O FED - Banco 
Central Americano, em sua reunião, de 21 de setembro, 
observa os riscos atrelados à instabilidade do sistema 
financeiro. 
As projeções apontam para a manutenção de baixo 
crescimento e queda no nível de emprego para as 
principais economias. As medidas necessárias para a 
solução da crise na Zona do Euro, não devem ter como 
foco o combate à inflação, como pregava o BCE - Banco 
Central Europeu, mas sim o emprego. A China deve 
permanecer como o pilar de sustentação dos mercados 
de commodities, porém com a redução no crescimento, 
caso as economias da Europa e dos EUA entrem em 
recessão, uma vez que as políticas de estímulo, baseadas 
em incentivo aos investimentos levam à inflação, bolhas 

de ativos e empréstimos de alto risco no médio prazo.  A 
expectativa sobre a economia chinesa é de crescimento 
um pouco abaixo do intervalo 8,5% a 9,0%.
É importante destacar os conflitos deflagrados em 
vários países do Oriente Médio e da áfrica. O aumento 
dos preços de commodities, combustíveis e alimentos 
é um fator de tensão global. Este quadro sugere que 
alguns países em desenvolvimento ganhem destaque, 
especialmente os BRIC’s, Brasil, Rússia, Índia, China e 
áfrica do Sul. 
Pressões inflacionárias, entretanto, ameaçam algumas 
dessas nações emergentes, principalmente devido à 
alta nos preços das commodities e dos alimentos e 
considerando os elevados fluxos de capitais de curto 
prazo para esses países. A ação destes países, no 
combate  à elevação dos índices de preços, eleva a 
possibilidade de um patamar menor de crescimento da 
economia global.
As taxas de juros devem continuar reduzidas e com juros 
reais negativos nos países desenvolvidos, principalmente 
nos Estados Unidos e Japão. O Banco Central europeu 
inverteu sua tendência de elevação da taxa básica de 
juros, em sua reunião de 06 de outubro. A taxa básica 
foi reduzida de 1,5% para 1,25% e pode-se esperar nova 
redução em 2012.
Há uma clara tendência de queda do Dólar norte 



americano em relação à outras moedas em razão da 
política monetária expansionista norte americana, e 
considerando a necessidade do país em ampliar as 
exportações e, além disso, reduzir as importações. 
O Euro está sujeito à instabilidade e à volatilidade. 
As moedas dos países asiáticos deverão permanecer 
desvalorizadas em virtude das políticas governamentais 
de incentivo às exportações, tendência de valorização 
das moedas dos países exportadores de commodities. 
Cenário Nacional
Há um consenso entre os analistas do mercado 
financeiro de que a economia brasileira deverá crescer 
em torno de 3,00% em 2012. Em nossa avaliação, a 
economia brasileira deve apresentar evolução de 4,0%. 
As grandes obras de infraestrutura e de construção civil 
devem aquecer o mercado de trabalho e estimular a 
evolução do mercado interno.
As principais ameaças ao atual cenário dizem respeito 
ao desaquecimento mundial e à elevação dos níveis 
inflacionários.
A política monetária conduzida pelo Banco Central tem 
como alvo a manutenção de um crescimento sustentável 
em torno dos 5% em 2012. A autoridade monetária, 
com uma postura de maior austeridade para política 
fiscal do Governo Federal, deu início à flexibilização da 
política monetária, combinando juros baixos e expansão 
econômica em torno dos 4,5%.
O agravamento da escalada dos índices de inflação e a 
alta do Dólar deverão fazer com que o Copom mantenha 
ou até eleve o ritmo de redução da Taxa Selic. 
Outro fato que nos leva a acreditar em uma queda mais 
consistente da taxa básica de juros são as declarações 
do presidente do BACEN, Alexandre Tombini, sobre 

a necessidade de desindexação da economia, 
especialmente com a disposição de alterar a fórmula 
de cálculo da caderneta de poupança. A autoridade 
monetária tem destinado cada vez menos espaço ao 
comportamento das expectativas inflacionárias, em 
suas avaliações, sobre o cenário prospectivo para a 
inflação. Assim sendo, nossa expectativa é que a taxa 
Selic fique entre 9,75 e 10% já no primeiro trimestre de 
2012. A redução poderá ser mais drástica em função do 
cenário internacional e da redução do ritmo da atividade 
interna. No longo prazo, o Dólar deve se desvalorizar, 
porque os fundamentos do crescimento da economia 
brasileira são sólidos. 
Em resumo, o mercado financeiro, deve ainda apresentar 
grande volatilidade ao longo de 2012, sobretudo no 
segmento de renda variável. Caso todas as projeções se 
confirmem, a busca pelo objetivo de rentabilidade dos 
Regimes Próprios de Previdência deve ficar mais difícil, 
uma vez que a meta atuarial projetada para o ano que 
vem é de 10,77%, enquanto a taxa de juros esperada 
está abaixo desta expectativa. 
Em relação ao mercado de ações, temos a expectativa 
de uma valorização em torno de 15% para o próximo 
ano, entretanto, a volatilidade deve permanecer. Uma 
solução negociada para a crise na Zona do Euro e a 
melhora no cenário macroeconômico norte americano 
podem potencializar o retorno da bolsa e reduzir o risco 
de oscilação do índice, mas o mercado não trabalha 
com esta hipótese no curto prazo.
Os gestores dos Regimes Próprios de Previdência deverão 
adotar uma gestão mais ágil da carteira, observando 
mais atentamente o mercado e promovendo alterações 
da carteira sempre que o cenário exigir.

* Manoel é consultor sênior de investimentos na 
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários

“Os gestores dos Regimes Próprios 
de Previdência deverão adotar uma 
gestão mais ágil da carteira...”



RPPS NOTAS Prefeitura de Fernandópolis  
garante 14º salário para 
20 aposentados  do IPREM 
(Instituto da Previdência 
Municipal) que fazem 
aniversário em novembro. 
Cada aposentado recebeu 
um cheque no valor de 
um salário mínimo e 
segundo o prefeito, Luiz 
Vilar, o pagamento do 
14º salário é uma forma 
de agradecer os anos de 
dedicação ao Município 
e que esses contribuíram 
para a transformação que 
acontece na cidade.

O governo de Minas quer mudar regras 
do IPSEMG para possibilitar aumento 
de beneficiários. A intenção é equilibrar 
as contas do Instituto é melhorar o 
atendimento nas unidades vinculadas 
ao IPSEMG, mantendo a gratuidade para 
dependentes até 21 anos e aumentando 
as possibilidades de filhos beneficiados. 
Servidores da educação e funcionários com 
mais de um cargo poderão pagar apenas 
uma taxa de contribuição, vinculada à maior 
remuneração.

Governo do Reino Unido anuncia um pacote 
que também estende corte de benefícios e 
congelamento de salários. O desemprego 
deve crescer, o número de funcionários 
públicos demitidos vai aumentar, a idade 
para se aposentar, subir, e a política de 
cortes de benefícios, congelamento de 
salários e elevação de impostos se estender 
por dois anos além do previsto, que era 
2015. No caso das demissões vai chegar 
a 710 mil dos 6 milhões de funcionários 
em cinco anos.Os que permanecerem 
empregados ficam com o salário congelado 
até 2013. Depois, até 2015, terão reajuste 
de no máximo 1% ao ano, mesmo com uma 
inflação que hoje ronda os 5%.

O governador Marconi Perillo deu 
início  às discussões relacionadas 
ao déficit da Previdência Pública 
em Goiás, orçado atualmente 
em R$ 54 milhões. Na ocasião, 
foram apresentados os projetos 
que abrangem a consolidação das 
leis do sistema previdenciário, a 
reforma da Lei nº 77, de 2010, o 
compartilhamento de informações 
de todos os poderes, criação de junta 
médica especial para concessão 
de aposentadorias e digitalização 
dos processos do arquivo de 
aposentados. 

Rombo na Previdência é “tragédia anunciada”, diz ministro da Previdência 
Garibaldi Alves. Para defender a aprovação do projeto de lei que cria o fundo 
de previdência complementar dos servidores públicos, o ministro afirmou  que 
é preciso ter coragem para promover as mudanças necessárias. “Ou tomamos 
uma providência ou nos veremos numa situação muito difícil”, destacou.  
Logo em seguida, frisou que sem a aprovação do fundo, essa Previdência vai 
continuar como está. “Será um abacaxi ontem, hoje e sempre”,  frisou.
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O Instituto de Previdência de Santa Catarina (IPREV) 
tem o total de R$ 60 milhões, já reconhecidos pela 
Previdência Social, a receber do Governo Federal como 
Compensação Previdenciária (Comprev). Juntando-se 
a dívida de todos os Estados do Brasil, este montante 
chega a R$ 1 bilhão, sendo que os maiores credores são 
Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do 
Sul e Distrito Federal.

O deputado Themístocles Filho (PMDB), apresentou 
Projeto de Emenda à Constituição Estadual alterando 
o limite de idade para aposentadoria compulsória 
dos servidores públicos do Piauí, para 75 anos de 
idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. Na justificativa, o deputado defende 
que atualmente a expectativa de vida do brasileiro 
“é crescente”. A proposta será analisada na Comissão 
de Constituição e Justiça para, depois, ir à votação no 
plenário.

Foi aprovado, por unanimidade , o projeto de 
lei que dispõe sobre a garantia da extensão dos 
benefícios previdenciários da união estável às 
relações homoafetivas, no âmbito da previdência 
dos servidores públicos civis do Estado de Alagoas. 
A matéria é de autoria do deputado Ronaldo 
Medeiros (PT), que comemorou a aprovação, 
em primeira discussão, do projeto. “Hoje, de 
fato, essas relações homoafetivas já existem. O 
Supremo Tribunal Federal (STF) já deu ganho de 
causa e os órgãos federais, inclusive a Previdência 
Social, já estão reconhecendo. O Estado, por 
sua vez, não tem uma lei que discipline essas 
questões”, justificou o petista.

A Previdência do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Município de Porto 
Velho (IPAM) é superavitária. Os servidores efetivos, 
aposentados e pensionistas do (IPAM) estão mais 
tranquilos com suas aposentadorias. Em 2011, 
o IPAM alcançou sua Meta Atuarial do Fundo de 
Previdência com excelência e garantiu o equilíbrio 
financeiro, com um saldo de R$ 180.631.679,52 
(cento e oitenta milhões, seiscentos e trinta e um 
mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e dois 
centavos. Em janeiro de 2005, o IPAM possuía 
apenas 36 milhões de reais em seu fundo de 
previdência. O crescimento financeiro representou 
500% em seu patrimônio.

Municípios que possuem o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) têm até o final de fevereiro/2012 para apresentar 
o Demonstrativo da Política de investimentos via Módulo Cadprev Ente Local. O site do Ministério de Previdência Social - 
MPS dispõe do aplicativo para envio do Demonstrativo. O MPS determina que os Municípios que já tenham apresentado o 
Demonstrativo da Política de Investimentos via correio eletrônico ou impresso, devem reenviá-lo via aplicativo no mesmo 
prazo dos demais Municípios.
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RPPS CARIOCA I N PA S
trabalhando Para beneficiar 

o servidor Público

Os quase três mil servidores públicos aposentados 
de Petropólis/RJ ganharam motivos especiais para 
comemorar. Recentemente, o INPAS – Instituto de 
Previdência e Assistência Social dos Servidores do 
Município de Petropólis lançou o projeto Conviver, 
apresentou o novo site e demonstrou o serviço de 
atendimento virtual. 
O novo site: www.inpas.rj.gov.br foi desenvolvido 
para disponibilizar informação previdenciária, serviço 
e interatividade. Nele, o internauta também poderá 
consultar o contracheque, comprovante de rendimento 
e os processos.  Outra novidade que vai facilitar a vida 
do associado é que agora, quem quiser informações 
sobre pagamento, margem para empréstimo e consulta 
de processos, deve entrar em contato pelo telefone (21) 
2231-1599, tendo em mãos o número da matrícula e a 
senha. 
Dentre as inúmeras ações do INPAS, destaque para 

o projeto Conviver, através do qual os aposentados 
participam de atividades individuais ou em grupo 
como: yoga, pilates, drenagem linfática, fisioterapia, 
orientação psicológica, palestras, debates, oficinas de 
memória, entre outras. O presidente do INPAS, Claudinei 
Portugal, explica que o objetivo do Conviver é promover 
aos associados e funcionários encontros que levem a 
diversos tipos de vivência, estimulando o convívio em 
grupo, proporcionando a reconfiguração de algumas 
atividades cotidianas. 
Para a aposentada Heloisa Helena Lisboa, esse 
relacionamento entre o servidor e o Instituto é vital. 
“É uma realização para nós. Essa preocupação com a 
terceira idade, por parte do INPAS, demonstra que não 
estamos desamparados. As atividades são excelentes, e 
ainda criamos grandes amigos”, disse. 

Confira alguns números do INPAS.
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Presidente Claudinei durante inauguração no INPAS
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A AGOPREM, Associação Goiana de Previdência de Estado e de Municípios tem sido ativa no sentido de promover 
a discussão sobre políticas públicas direcionadas ao RPPS. Dentre as várias palestras e seminários realizados, 
destacamos o 4º Seminário de Minaçu e o Ciclo de Palestras de Investimentos promovido em parceria com o 
Instituto de Aparecida de Goiânia. Toda essa movimentação deixa feliz da vida o jovem presidente da Associação, 
o advogado Cristiano Lefevre.

Evento em Minaçu

Rio Verde/Goiás tem nova sede do IPARV - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Rio 
Verde. A inauguração foi marcada por show pirotécnico marcando os 22 anos de existência do Instituto. Feliz com a 
conquista, o presidente da unidade, Fagner dos Santos, recebeu os convidados.

Sebastião Ramoncito é o 
gestor de Aparecida de

 Goiânia, parceiro AGOPREM

A AEPREMERJ marcou presença no seminário de RPPS 
em Guarapari/ES.  Sérgio, vice-presidente da AEPREMERJ, 
o presidente Claudinei, o assessor Evandro e gestores de 
institutos cariocas. Além de participar das palestras, a 
AEPREMERJ participou com a montagem de seu estande 
e aproveitou para divulgar, entre os participantes, o 
calendário de eventos da Associação para o ano de 2012. A 
demonstração de organização da associação fluminense foi 
muito elogiada por todos os que estiveram no Seminário, 
inclusive patrocinadores, refletindo uma postura 
responsável, o que com certeza contribuirá para o sucesso 
dos eventos futuros. 



RPPS EM AÇÃO

A AEPREMERJ realizou, nos dias 01 e 02 de dezembro, 
o XIV Encontro Regional da AEPREMERJ, em Campos 
dos Goytacazes – RJ.  32 Institutos e Prefeituras, 
num total de 158 participantes, dentre os quais, 134 
representantes de Institutos, prestigiaram o evento. 
O resultado positivo do encontro, que debateu 
assuntos como “A Contabilidade dos RPPS’s”, 
“Cenário Econômico e Estratégia de Aplicações 
Financeiras” e “A importância dos Conselheiros 
nos RPPS’s”, dentre outras temáticas, é fruto da 
dedicação do presidente da AEPREMERJ, Claudinei 
Portugal e equipe.

O Caldas Prev/Goiás,  Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas, está de casa nova e grandes 
perspectivas para 2012. O gestor Marcelo Godoy está empolgado e quer reforçar o trabalho de fortalecimento 
da política em prol do servidor público da capital goiana das águas quentes.

O gestor Marcelo Godoy do Caldas Prev 
e sua mãe dona Terezinha

Seu INSTITUTO pode aparecer aqui!
Mande notícias, nós publicaremos.

contato@revistarppsdobrasil.com.br
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RPPS NOVIDADE R E FO RÇO  R E N TáV E L
novos institutos de rPPs terão, gratuitamente, cálculo 

atuarial graças a Parceria entre anePrem e 
universidade federal do rio de Janeiro

Confira a entrevista com Benedito Claudio Passos, 
que é formado em Matemática e Atuária, mestre em 
Engenharia de Produção da COPPE e pesquisador em 
Previdência Social pelo Núcleo Atuarial de Previdência 
da COPPE/UFRJ, sobre o fornecimento do cálculo para 
os Institutos. 

Como surgiu a ideia de desenvolver o projeto?
Uma das questões mais importantes e prementes neste 
momento é a expansão do MODELO RPPS. Nós, assim o 
chamamos por representar uma lógica de intervenção 
do Estado no ambiente das políticas do bem estar 
social, baseada na sustentabilidade técnica, financeira 
e política. Reparem na diferenciação legal e técnica que 
cercam os RPPS’s. A Atuária é base de toda a estrutura 
e o controle e participação social se encontram 
plenamente satisfeitas. É uma mudança bastante 
significativa para a construção de um efetivo Estado de 
Direito Democrático. A forma como a ANEPREM está 
participando deste processo é super interessante e, 
convidados pelos seus dirigentes, ficamos imensamente 
felizes de poder dar a nossa contribuição. É quase um 
consenso, hoje, de que o MODELO RPPS é o melhor 
para os municípios, não somente por uma questão 
de custos para os patrocinadores, mas também pelo 
que representa de segurança e qualidade de gestão e 
controle.

De que maneira, efetivamente, esses cálculos serão 
feitos e disponibilizados para os novos Institutos?
A partir de fevereiro de 2012, com um simples 
encaminhamento da ANEPREM, poderão os municípios 
interessados acessar o programa e iniciar o processo. A 
experiência de 15 anos que o NAP possui, permite um 
processo extremamente ágil  sem perda da qualidade 
que o momento exige.

Qual a importância desse projeto?
 Muitos Municípios não criaram seu RPPS por que não 
dispõe , basicamente, de suporte e apoio técnico para 
iniciar esta empreitada. Faltam recursos humanos 
especializados na questão; a ATUáRIA ainda é pouco 
utilizada em nosso país e, em verdade, todo o sistema 
ainda é bastante novo no Brasil. A soma de esforços 
resultantes das intervenções do Ministério, das 
Entidades de Prefeitos e Municípios, aliadas agora a 
iniciativas como esta da ANEPREM permitirão a criação 
de novos RPPS’s saudáveis e com um padrão de ação 
bastante superiores aos que tínhamos no passado. Isto 

é bom para os servidores, para os prefeitos e para toda 
a sociedade, que passa a contar com instrumentos mais 
eficazes de políticas públicas em Previdência Social.

Existe uma estatística de quantos Municípios irão 
instituir o regime próprio? 
Esperamos que, pelo menos, nos próximos 3 anos 
se instituam 2000 novos RPPS’s. Serão instituições 
baseadas em modernas técnicas financeiras e atuariais, 
dotadas de profissionais minimamente preparados 
para operar este novo universo.

Quanto custaria, no mercado, se o novo Instituto fosse 
contratar esse serviço?
Os preços variam muito, conforme o formato de 
trabalho proposto, mas podemos assegurar que 
nossa proposição é que a qualidade dos trabalhos 
estejam em um patamar bastante alto e que o nível de 
satisfação seja máximo. Hoje, se faz necessário separar 
bem os TIPOS de serviço que envolvem a questão 
ATUARIAL. Podemos fazer um estudo básico em que 
buscamos diagnosticar a saúde de um determinado 
sistema previdenciário. Estes estudos custam menos 
e podem ser  feitos de uma forma mais rápida e 
menos personalizada. No entanto, existem outros 
estudos que requerem a busca de soluções não triviais 
onde necessita-se de um grande aprofundamento e 
dedicação de toda uma equipe. Nestes casos, cada 
real investido é plenamente recompensado. Cada ente 
federativo deve analisar o que deseja obter, que tipo de 
resultado almeja e qual o grau de complexidade está o 
seu sistema previdenciário.
 

Heliomar e Benedito firmando a parceria para que o NAP faça 
cálculos atuariais, gratuitos, para novos RPPS’s
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EQ U I L Í B R I O  N A  BA L A N Ç A

RPPS ARTIGO

A Seguridade Social no Brasil tem entre seus princípios 
a seletividade e a distributividade de suas prestações. 
Tais preceitos importam na atribuição de benefícios 
previdenciários de acordo com a necessidade e a 
capacidade contributiva dos segurados, engendrando 
mecanismo de justiça social.
De fato, é função dos sistemas provisionais suprir a 
ausência de recursos para o sustento de segurados e 
seus dependentes em razão de perda de capacidade 
laborativa ou falecimento. Ocorre que o atual modelo 
de concessão de benefícios de pensão por morte não se 
coaduna com essa lógica. Ao presumir a dependência 
econômica de cônjuges para fins de concessão 
daquela prestação previdenciária, o sistema perde sua 
característica essencial de reposição de renda para o 
sustento daqueles dependentes.
A esse quadro vêm se somar diversas características 
comportamentais cada vez mais perceptíveis em nossa 
sociedade. Vejamos, por exemplo, que os avanços 
na medicina reprodutiva e sexual têm causado um 
expressivo aumento dos casamentos entre indivíduos 
com elevada diferença etária, em geral ocasionando 
também o nascimento de filhos desses casais. Tal 
quadro tem profundo impacto no dimensionamento 
dos compromissos dos sistemas de previdência, pois 
cria direitos previdenciários que durarão, em média, por 
tempo maior do que originalmente previsto.
As discussões sobre a reestruturação de modelos 
previdenciários em diversas nações vêm trabalhando 
com bastante seriedade essa questão, estabelecendo 

mecanismos como a limitação do período de percepção 
desses benefícios pelos cônjuges após o falecimento 
do segurado; vedação à concessão de pensões para 
dependentes que possuam outras fontes de renda ou, 
ainda, redução dos valores de pensão, em razão da 
idade do dependente.
Dados estatísticos colhidos em nosso País indicam 
que 40% dos beneficiários de pensão por morte 
possuem outra fonte de renda. Aponta-se, ainda, que 
aproximadamente 1 em cada 3 pensionistas também 
recebem aposentadoria (fonte: IBGE). Essas distorções 
decorrem, reitere-se, principalmente do critério que 
presume para o cônjuge a dependência econômica 
quanto ao segurado. 
Outro exemplo de inadequação em nossas regras atuais 
consiste na reversão de cotas de pensão para os demais 
beneficiários em caso de perda dessa condição ou óbito 
de um dos pensionistas.
As recentes discussões de reestruturação da legislação 
básica dos RPPS’s já vêm contemplando novos modelos 
para concessão de pensões por morte. De fato, é objetivo 
dos responsáveis por essa iniciativa avanços como a 
extinção da reversão de cotas e estabelecimento de 
limites mínimos de idade do cônjuge para recebimento 
de pensão. Tais medidas, caso restem positivadas em 
nossas normas previdenciárias, irão colaborar não 
apenas para o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, 
mas para a obtenção dos vetores de justiça e equidade 
das prestações da seguridade social pretendidos pelo 
Constituinte Originário de 1988.

João Luiz Meireles*

* João Luiz Meireles da Conceição
Advogado e Economista
Consultor e Professor na área Previdenciária

Pensão Por morte e equilíbrio social 
nos sistemas de Previdência

R E FO RÇO  R E N TáV E L
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RPPS DESTAQUE

A  U N I ÃO  FA Z  A  FO RÇ A !
o  imPortante PaPel das associações que 
rePresentam o rPPs brasileiro

O ditado popular de que “uma 
andorinha sozinha não faz verão” 
pode ser muito bem aplicado ao  
mercado de Regime Próprio de 
Previdência do Servidor Público. 
Até bem pouco tempo, o número 
de institutos e de associados era 
quase que inexpressivo, um e 
outro espalhados pelas regiões 
do Brasil, sem ao menos trocarem 
experiências.
Hoje, com pouco mais de uma 
década de existência do RPPS,  a 
situação é bem diferente e um 
aspecto que chama a atenção é 
o fato de que os mais de dois mil 
institutos, oficialmente, criados se 
fortaleceram e hoje se mostram 
como um grande nicho de pujança 
e sucesso de gestão. Prova disso é 
que a economia gerada por esse 
segmento já chega a mais de R$ 150 
bilhões de reais de economia.  
E para alcançar tal situação, 
o mercado de regime próprio 
contou e conta com a atuação 

organizada, comprometida e 
focada de Associações estaduais e 
nacionais. Através da realização de 
eventos, seminários e congressos, 
gestores tiveram  e têm acesso a 
informações precisas e confiáveis 
sobre a cultura previdenciária 
defendida pelo próprio Ministério 
da Previdência Social  - MPS e pelos 
envolvidos no fortalecimento do 
RPPS, como Tribunais de Contas. 
Essa conscientização trouxe, dentre 
muitas vantagens e conquistas para 
os Institutos, novas perspectivas 
administrativas com implantação 
de modos de gestão eficientes e 
até premiados, como por exemplo, 
o prêmio “Boas Práticas de Gestão 
Previdenciária” realizado pela 
ANEPREM – Associação Nacional 
de Entidades de Previdência dos 
Estados e Municípios.
Para o presidente da ANEPREM, 
Heliomar Santos, o papel 
desempenhado pelas Associações 
tem sido preponderante para a 

aproximação dos Institutos com o 
MPS. “Como geralmente os gestores 
dos Institutos são nomeados 
para um mandato, sempre estão 
entrando pessoas novas, que 
quase sempre iniciam zeradas em 
termos de conhecimentos na área; 
e com as palestras, seminários e 
congressos as pessoas vão sendo 
qualificadas ocorrendo a oxigenação 
nos Municípios deixando o RPPS em 
condições de desenvolver sempre”, 
destaca o presidente ao salientar 
que como representante da 
ANEPREM está indo ao CONAPREV- 
Conselho Nacional dos Dirigentes 
de Regimes Próprios de Previdência 
Social para defender a  “ Carta do 
Rio de Janeiro”, um documento 
contendo sugestões de melhorias de 
gestão para o segmento. “Estamos 
mostrando que a nossa Associação 
tem corpo, alma, que coloca, acima 
de tudo, os interesses do Regime 
Próprio do Servidor Público em 
primeiro lugar”, ressalta Heliomar.

Heliomar, presidente 
da ANEPREM
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O  PA P E L  DA S  A S S O C I A Ç Õ E S 
PA R A  O  F O R TA L E C I M E N T O  D O S 

R P P S ’ S

RPPS ARTIGO

O Brasil é um País de forte tradição 
associativa. Em diversos momentos 
de nossa história e, ainda hoje, 
associações setoriais e de classe foram 
e são protagonistas de profundas 
transformações em nossa sociedade.
Apesar de os regimes próprios de 
previdência, com sua atual estruturação 
jurídica e regulatória, ainda serem 
incipientes em nosso país, o trabalho 
das Associações Estaduais e Nacionais 
no fortalecimento do sistema e na 
discussão de temas relevantes para o 
desenvolvimento nacional já se mostra 
consolidado.
Em diversas oportunidades, essas 
instituições têm proporcionado o 
foro adequado para a difusão técnica 
das principais questões de interesse 
dos gestores e segurados dos RPPS’s, 
participando de forma ativa do processo 
de permanente transformação do 
sistema.
Apenas para citarmos alguns exemplos 
recentes, observamos que a ANEPREM, 
em parceria com o Ministério da 
Previdência Social, vem colaborando no 
processo de divulgação das vantagens 
desses modelos previdenciários para 
representantes de diversos entes 
federativos. Da mesma forma, a ABIPEM, 
em seu último Congresso Nacional, 
proporcionou a integração com modelos 
previdenciários de diversos países, 
permitindo uma troca de experiências e 
conhecimentos em nível internacional.
Fato é que, atualmente, as associações 
proporcionam a Estados, Municípios e 
unidades gestoras uma série de recursos 
que, se buscados isoladamente, seriam 
muito mais difíceis e onerosos. Por 
meio de eventos, cursos e publicações, 
é viabilizado o contato com técnicos das 

diversas áreas de interesse dos RPPS’s e 
o conhecimento de suas opiniões. 
As associações tem tido um papel 
preponderante contribuindo para a 
expansão e fortalecimento dos RPPS’s, 
capacitando e norteando os gestores 
destes órgãos, com a promoção de 
intercâmbio administrativo e técnico 
para a disseminação da prática de 
cooperação entre os seus integrantes. 
Visamos  assim, assegurar uma melhor 
orientação administrativa, jurídica e 
financeira a seus associados.
Em muitas ocasiões, contamos também 
com a participação de representantes do 
MPS e de Tribunais de Contas, permitindo 
a adequação dos rumos do segmento às 
imposições e inovações em seus marcos 
regulatórios. Da mesma forma, há ainda 
espaço para a formulação de críticas 
visando ao seu aprimoramento.
No Estado do Rio de Janeiro, a 
AEPREMERJ tem reafirmado sua 
tradição de participação e apoio aos 
associados. Lembrando o fato de termos 
sido a primeira entidade a encaminhar 
proposta de Reforma da Previdência 
por ocasião da discussão do tema entre 
os anos de 2002 e 2003, observamos 
que, atualmente,  temos realizado 
treinamentos frequentes em diversas 
matérias relacionadas ao tema, além de 
mantermos uma permanente agenda 
de eventos, sempre com participação 
de palestrantes com sólida experiência 
no setor, possibilitando também uma 
saudável integração social.
Cabe salientar ainda que as mudanças 
em curso na legislação previdenciária 
foram amplamente debatidas em 

diversos encontros, seminários 
e congressos realizados pelas 
associações nacionais e estaduais. 
Propostas como o empréstimo 
consignado, possibilidade 
de utilização de até 3% dos 
recursos previdenciários para 
as despesas administrativas 
nos municípios de até 50 mil 
habitantes, o CONAPREV como 
órgão consultivo e propositivo, 
condições para concessão do CRP 
trazidas para a lei com exclusão 
da exigência do certificado 
para pagamento dos valores da 
compensação previdenciária, 
regras gerais de contabilidade, 
investimentos, atuária, segregação 
da massa e utilização dos recursos 
previdenciários.
Outro relevante papel exercido 
pelas associações é permitir o 
contato de gestores e servidores 
de regimes próprios com 
prestadores de serviço que atuam 
no setor, ocorrendo por meio 
desse processo uma depuração 
natural do mercado.
Por todos esses fatores, defender 
as associações é defender o 
desenvolvimento dos RPPS’s. Ao 
se associar às entidades estaduais 
e nacionais, os representantes 
desses regimes não estão 
apenas obtendo benefícios 
diretos de acesso à programação 
dessas associações, mas estão, 
também, assegurando que terão 
participação efetiva na decisão dos 
rumos de todo o segmento.

Por: Claudinei Portugal*

* Presidente da AEPREMERJ (Associação das Enti-
dades de Previdência dos Municípios do Estado do 
Rio de Janeiro) e INPAS (Instituto de Previdência e 
Assistência Social do Servidor Público do Município 
de Petrópolis).
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RPPS ENTREVISTA

U M A  M U L H E R 
N O  CO M A N D O
aPePP Passa a ser 
comandada Por 
célia emídio

A participação da mulher nos mais diversos segmentos 
da vida brasileira tem crescido a olhos vistos. E não é 
diferente no mercado de RPPS – Regime Próprio de 
Previdência do Servidor Público. A cada dia, seja em 
eventos ou no cotidiano dos institutos, a presença 
feminina, meiga e marcante não passa despercebida. 
Uma dessas beldades é a nova presidente da APEPP – 
Associação Pernambucana de Entidades de Previdência 
Pública, Célia Verônica Emídio Dutra, que também é a 
presidente do instituto de Cabo de Santo Agostinho.

Preocupada em difundir a política de fortalecimento do 
Regime Próprio defendida pelo Ministério da Previdência, 
sempre que é convidada, Célia se dispõe a transmitir 
experiências inovadoras de gestão acumuladas em 
anos de dedicação ao RPPS.  A prática de realização de 
Conferência Municipal de Previdência é tema frequente 
de suas palestras.

Especialista em RPPS, Célia concedeu uma entrevista à 
Revista RPPS do Brasil durante o Congresso em Petrolina. 
Confira:

Sobre a sua gestão frente ao CaboPrev, qual é o balanço? 
No início, encontramos uma situação muito difícil. O 
CaboPrev era um fundo de previdência meramente 
contábil e sem autonomia. Quando o prefeito Lula 
Cabral assumiu, encontrou a previdência sem recursos 
financeiros e patrimônio. Com apoio, obviamente, do 
prefeito, foi criada em 27 de setembro de 2005, a Lei 
Municipal nº 2.273, que transformou o fundo em uma 
autarquia previdenciária com autonomia blindada. 
Trabalhamos de forma compartilhada com os Conselhos 

de Administração e Fiscal, com muita autonomia. O 
prefeito não interfere e repassa os recursos como é 
previsto. Hoje, estamos estruturados, mas na época 
eram poucos servidores. Com a criação dos Conselhos, a 
lei previu a Conferência Municipal de Previdência como 
forma de disseminar o conhecimento previdenciário 
ao servidor efetivo, ativo, aposentado e pensionista, 
possibilitando a participação de todos no processo 
de discussão das melhorias. De dois em dois anos 
realizamos a conferência, nos avaliamos e as propostas 
levantadas são levadas à plenária para ser votada e 
transformada em proposta para o plano bienal.

Em relação ao número de servidores, são quantos? E 
qual é a capitalização do fundo?
São quatro mil servidores contribuindo para o regime. 
Temos um fundo previdenciário com aproximadamente 
R$ 25 milhões. 

E a expectativa quanto a esse desafio de ser a presidente 
da APEPP? 
É muito grande. Suceder Dácio Rossiter é um grande 
desafio, uma vez que, além de ser do Tribunal de 
Contas, é gestor do Estado e muito nos ensinou sobre 
previdência e nas capacitações. Agora, estou à frente 
e solicito a colaboração de todos, cito até Dom Hélder 
Câmara: “Ninguém será maior que todos nós juntos”. 
Portanto, espero o apoio de todos. 
Vamos trabalhar para unificar ainda mais os municípios 
pernambucanos para que consigamos continuar 
disseminando essa cultura previdenciária. 

A APEPP conta com 44 municípios associados.
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RPPS ORIENTAÇÃO

P E R Í C I A  M É D I C A

Delúbio Gomes,auditor da Receita Federal, ministra 
palestras por todo o Brasil sobre regime próprio de 
previdência. Em entrevista à Revista RPPS do Brasil, o 
palestrante fala sobre a importância da perícia médica 
para os Institutos de RPPS’s. 
Segundo ele, o papel da perícia médica nos RPPS 
é fundamental no sentido de que o auxílio doença 
e a aposentadoria por invalidez são benefícios que 
demandam muitos recursos do sistema previdenciário 
causando um desequilíbrio e dificuldades de 
sustentabilidade. Daí, qualquer atuação na área de 
perícia médica vai fazer com que as pessoas que 
realmente tem o direito ao benefício, o recebam. 
Durante palestra ministrada no V Encontro Estadual dos 
Regimes Próprios de Previdência Social e o I Encontro 
Nordestino dos Regimes Próprios de Previdência 
Social (ENERPPS), realizados pela APEPP – Associação 
Pernambucana de Entidades de Previdência Pública, 
Delúbio fez um comparativo internacional com dados 
que mostram como os gestores lidam com a questão 
chamada invalidez. “A ideia é que os RPPS´s tenham 
um parâmetro de qual é o padrão mínimo aceitável 
de pessoas que recebam benefícios por capacidade, 
porque infelizmente, como regra geral, há certo 
descontrole nessa área dentro dos RPPS´s. Portanto, 

fazer trabalho de gestão, com certeza, irá trazer 
resultados extremamente vantajosos para o RPPS no 
sentido de ser alcançar a sustentabilidade e o equilíbrio 
financeiro. Por isso, o trabalho de gestão nos benefícios 
de capacidade tem um resultado bastante significativo 
em qualquer RPPS”. 
Para alcançar o resultado desejado em relação 
ao gerenciamento dos benefícios por invalidez é 
imprescindível a implantação de uma junta médica. 
“Na realidade, como regra geral, os RPPS’s não têm 
quadro próprio de perito médico e assim, a perícia 
acaba sendo feita pelo município ou terceirizada, o que 
acaba gerando algumas dificuldades. É fundamental 
que os RPPS’s tenham sua junta médica e que tenham 
requisitos de controle dos servidores para conceder 
benefícios de maneira justa. Quem atuar nesse sentido, 
terá economia substancial no pagamento de benefício 
por incapacidade”, ressalta.
Delúbio destaca ainda a questão do afastamento e 
auxílio doença como um grande “ralo” para o regime 
próprio. “Faz-se necessário, como regra geral, que os 
institutos passem a controlar, comandar esse aspecto 
de perícia médica, já que são os próprios institutos que 
pagarão a conta da aposentadoria ou do afastamento”, 
conclui. 

um asPecto imPortante Para o rPPs e muito 
defendido Por delúbio gomes

O palestrante Delúbio Gomes 
tem atraído muitos gestores



O Núcleo Atuarial de Previdência – NAP é 
uma unidade da COPPE/UFRJ. Criado em 1997, tem 
como objetivo desenvolver técnicas de inteligên-
cia atuarial voltados em especial aos Regimes 
Próprios de Previdência dos Servidores Públicos 
(RPPS). Para aplicar todo este conhecimento 
gerado pelo NAP, surgiu a Titans. 

Nova alternativa de qualidade 
para gestores de RPPS

Com uma equipe técnica altamente quali� ca-
da e larga experiência em diversas áreas do 
segmento previdenciário, a Titans tem como 
� nalidade assessorar e prestar serviços de 
consultoria previdenciária às Prefeituras e Estados 
brasileiros buscando soluções inteligentes ajusta-
das às realidades de cada Ente Federativo. 

Especializada em serviços indispensáveis 
aos RPPS como criação de Regime Próprio de 
Previdência, equacionamento do dé� cit atuarial, 
COMPREV, recadastramento de servidores ativos 
e inativos, entre outros serviços, a Titans é certa-
mente uma excelente opção para a realização da 
avaliação atuarial anual obrigatória de 2012.

A consultoria está oferecendo uma oferta 
de lançamento com um preço muito especial. 
Aproveite!

E receba também: 

Relatório Técnico 2012

Parecer Atuarial

Nota Técnica Atuarial

Cadastramento do Demonstrativo 
dos Resultados da Avaliação Atuarial 
(DRAA) no site da Previdência Social.

Para mais informações, entre em contato

(21) 3867-6099 / 3867-6026 / 3867-6035
consultoria@nap.srv.br / nap@nap.srv.br 

comunicação@nap.srv.br

Aproveite 
agora a 

promoção de 
lançamento

Avaliação 
Atuarial 

2012

A Titans nasceu de uma parceria com o NAP, a COPPE e a UFRJ

Válido até 31/01/2012

R$1.250,
POR APENAS
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O crescimento exponencial percebido no 
volume de recursos dos regimes próprios 
de previdência social vem fazendo 
com que esses sistemas recebam 
atenção cada vez maior de instituições 
financeiras, que oferecem vasta gama 
de produtos de investimento adequados 
aos limites de enquadramento previstos 
na Resolução CMN nº 3.922/2009. 
Em que pesem os avanços obtidos na 
profissionalização dos gestores dos 
RPPS, com a exigência de certificação e a 
ampliação de iniciativas de capacitação, 
tendo como consequência um maior 
conhecimento dos riscos econômicos 
envolvidos na aplicação desses recursos, 
a análise dos impactos jurídicos dessa 
atividade ainda não recebe o devido 
espaço nos foros propícios.
Com efeito, sempre que praticam atos 
administrativos envolvendo a alocação 
de ativos financeiros no mercado, os 
administradores de RPPS se expõem 
também a riscos de natureza jurídica. 
Sem a pretensão de esgotar o assunto, 
podem aponta abaixo os seguintes 
riscos, com desdobramentos na esfera 
jurídica dos sistemas provisionais e 
de seus gestores: (i) de investimento; 
(ii) contratuais; (iii) regulatórios e de 
fiscalização; e (iv) de retorno.
Sintetizando as características de 
cada uma das modalidades acima 
apresentadas, passamos a descrevê-las. 
O risco de investimento compreende os 
aspectos de liquidez, crédito e ambiente 
econômico envolvidos em uma aplicação 
financeira. 
Por seu turno, os riscos contratuais 
dizem respeito à formalização dos atos 
jurídicos necessários à contratação de 
serviços financeiros, como administração 
de Fundos ou Carteiras de Investimento, 
sendo impositiva a observância de 
algumas regras específicas do Direito 
Público, embora se esteja tratando de 

ajustes que fogem à característica típica 
das relações negociais da administração 
pública. 
Os riscos regulatórios e de fiscalização 
se traduzem na atuação das autoridades 
competentes para supervisão e 
fiscalização do sistema, restringindo 
direitos e aplicando sanções a gestores 
– nos casos de multas e medidas 
administrativas e penais aplicadas pelos 
Tribunais de Contas ou pelo Poder 
Judiciário – e aos entes federativos 
instituidores, na hipótese de lançamento 
de irregularidades no CADPREV para fins 
de emissão do CRP.
Em conclusão, apontamos no risco 
de retorno a possibilidade de não 
obtenção dos resultados pretendidos 
pela administração quando da aplicação 
de recursos financeiros, impactando 
diretamente os custos atuariais dos 
regimes previdenciários.
A gestão desses riscos pressupõe, 
inicialmente, o pleno conhecimento 
das normas jurídicas características 
do Sistema Financeiro, dentre as quais 
destacamos as Leis Federais 4.595/1964 
e 6.385/1976. Adicionalmente, cabe 
menção à Instrução Normativa CVM nº 
409/2004, que regulamenta os Fundos 

de Investimento, principais ativos 
procurados pelos RPPS.
Devemos ter em mente, ainda, 
que os compromissos assumidos 
tanto pelos gestores dos RPPS 
quanto pelas instituições 
financeiras se caracterizam como 
obrigações de meio, de acordo 
com a conceituação tradicional do 
Direito Civil, requerendo para seu 
adimplemento não a obtenção 
de resultados previamente 
estabelecidos, mas o emprego dos 
melhores esforços voltados à sua 
consecução.
Por fim, podemos apontar que 
os principais parâmetros de 
atuação para a mitigação desses 
riscos consistem na estrita 
observância das normas legais 
e regulamentares incidentes 
sobre o segmento e, ainda, no 
fortalecimento das estruturas 
de governança dos regimes 
previdenciários, envolvendo 
efetivamente Conselhos, Comitês 
e representantes do Poder 
Público na elaboração de Políticas 
de Investimento e na execução 
de estratégias de alocação de 
recursos, inclusive no que tange às 
metas de retorno estimadas para 
esses investimentos.

O S  R I S CO S  J U R Í D I CO S  N O S
 I N V ES T I M E N TO S  D O S  R P P S ’ S

Por: Klermann Caldas Neto*

RPPS JURÍDICO

O Núcleo Atuarial de Previdência – NAP é 
uma unidade da COPPE/UFRJ. Criado em 1997, tem 
como objetivo desenvolver técnicas de inteligên-
cia atuarial voltados em especial aos Regimes 
Próprios de Previdência dos Servidores Públicos 
(RPPS). Para aplicar todo este conhecimento 
gerado pelo NAP, surgiu a Titans. 

Nova alternativa de qualidade 
para gestores de RPPS

Com uma equipe técnica altamente quali� ca-
da e larga experiência em diversas áreas do 
segmento previdenciário, a Titans tem como 
� nalidade assessorar e prestar serviços de 
consultoria previdenciária às Prefeituras e Estados 
brasileiros buscando soluções inteligentes ajusta-
das às realidades de cada Ente Federativo. 

Especializada em serviços indispensáveis 
aos RPPS como criação de Regime Próprio de 
Previdência, equacionamento do dé� cit atuarial, 
COMPREV, recadastramento de servidores ativos 
e inativos, entre outros serviços, a Titans é certa-
mente uma excelente opção para a realização da 
avaliação atuarial anual obrigatória de 2012.

A consultoria está oferecendo uma oferta 
de lançamento com um preço muito especial. 
Aproveite!

E receba também: 

Relatório Técnico 2012

Parecer Atuarial

Nota Técnica Atuarial

Cadastramento do Demonstrativo 
dos Resultados da Avaliação Atuarial 
(DRAA) no site da Previdência Social.

Para mais informações, entre em contato

(21) 3867-6099 / 3867-6026 / 3867-6035
consultoria@nap.srv.br / nap@nap.srv.br 

comunicação@nap.srv.br

Aproveite 
agora a 

promoção de 
lançamento

Avaliação 
Atuarial 

2012

A Titans nasceu de uma parceria com o NAP, a COPPE e a UFRJ

Válido até 31/01/2012

R$1.250,
POR APENAS

* Klermann Caldas Neto é 
consultor de RPPS

Contato: klermann.caldas@gmail.com



26 RPPS do Brasil 

RPPS ENTREVISTA

CO N G R ES S O  N OTA  1 0
anePrem realizou um dos maiores 
congressos de rPPs’s do brasil

Realizado no Rio de Janeiro, de 23 a 25 de novembro, no 
Hotel Windsor Guanabara, o 11º Congresso Nacional de 
Previdência reuniu 500 servidores públicos e gestores 
de institutos de 22 Estados para debater “Novas 
Perspectivas para os RPPS”. 
Com uma programação muito bem organizada e de 
qualidade, o evento foi considerado muito produtivo. 
Temas atuais relativos à Previdência foram discutidos 
por profissionais de renome. A palestra de abertura 
foi proferida por Otoni Guimarães, do Ministério 
da Previdência Social sobre os planos do governo 
para o fortalecimento do regime próprio. Ariane Di 
Lorio, presidente da Previ-Rio, falou sobre o sucesso 
conquistado pela instituição e dividiu o palco com o 
técnico do TCE-PE, Ricardo Souza, que falou sobre a 
importância do aperfeiçoamento da gestão, sobre 
seguridade e previdência brasileira, benefícios do RGPS, 
previdências internacional e complementar; Otoni 
Guimarães falou também sobre CRP, a responsabilidade 
dos gestores e sobre o projeto de alteração da Lei nº 
9.717/98, juntamente com o Dr. Fábio Zambitte Ibrahim, 
doutorando em Direito Público. O consultor atuarial, 

Newton Conde, mostrou como fazer cálculo atuarial e 
como alcançar o equilíbrio financeiro-atuarial, também 
identificou as dificuldades mais comuns dos gestores 
e apresentou soluções  interessantes. Nesta palestra, 
ele contou com a colaboração de Paulo Arthur Vieira, 
atuário do Núcleo Atuarial da Previdência - NAP/UFRJ, 
que discorreu sobre o equacionamento do déficit 
técnico no regime próprio.  Nancy Abadia de Andrade, 
coordenadora de normatização e acompanhamento 
do MPS, palestrou sobre Sistema dos RPPS’s – SRPPS 
(CADPREV_web; SIPREV/Gestão; CNIS/RPPS; INFORME/
CNIS/RPPS); O tema Desaposentação foi abordado pelo 
juiz federal, Dr. Fábio Souza. As associações regionais 
organizaram um Fórum com o tema “A importância 
das associações no desenvolvimento dos RPPS’s nos 
municípios” com a participação dos presidentes da ACIP, 
AGOPREM, AMIPREM, APEPP, APEPREV, ADIMP-MS e 
AEPREMERJ. Carlos Henrique Flory, o vice-presidente 
do CONAPREV e da ANEPREM dissertou sobre a adoção 
da Previdência Complementar para os servidores 
públicos; Emmanuel Ferro, o vice-presidente da APEPP 
usou dinâmica motivacional para estimular a platéia e 

O presidente da ANEPREM, Heliomar Santos, durante a abertura do evento
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destacou a importância dos Conselhos na interação com 
os diversos públicos das instituições previdenciárias 
para aprimorar o relacionamento dos servidores com 
os clientes/cidadãos; Gustavo de Oliveira Barbosa, 
presidente da RIOPREVIDENCIA, apresentou a proposta 
de modernização na gestão dos RPPS’s, que está em 
discussão no CONAPREV. Delúbio Gomes, auditor fiscal 
da Receita Federal, apresentou a estrutura de custeio 
do Sistema Previdenciário Brasileiro, esclareceu dúvidas 
sobre a Emenda Constitucional Nº. 41/2003 e as regras 
gerais da Lei 10.887/2004. Adriano Nunes, ouvidor 
SSPREV, descreveu o modelo de excelência na prestação 
de serviços públicos. A administradora Sônia Regina 
Carzino fez o público refletir sobre a importância da 
gestão e da perícia médica. O jornalista Sidney Resende, 
o ex-ministro da Previdência e 1º vice-presidente da 
ANBIMA, Sérgio Cutolo, participaram da última mesa 
de palestras descrevendo o cenário econômico atual e 
a influência na gestão dos RPPS’s.  
Além da programação de palestras, marcou a 
programação do Congresso o lançamento do livro 
‘A Previdência Social no Estado Contemporâneo’, de 
autoria do Dr. Fábio Zambitti Ibrahim; também chamou 
a atenção dos congressistas os cafés de relacionamento, 
a visita à Cidade do Samba para assistir a show exclusivo 
da Escola de Samba Beija Flor de Nilópolis e a apreciação 
de peças teatrais em cartaz na capital carioca. A 
presença vip da estrela do Vôlei feminino, Virna, no 
estande do Banco do Brasil também foi um ponto alto do 
evento, pois interagiu com os participantes distribuindo 
autógrafos e sorrisos.
Para o presidente da ANEPREM, Heliomar Santos, o 
sucesso na realização do evento se deveu ao trabalho 
coerente e sério feito pela atual diretoria da Associação, 
que conseguiu arregimentar apoio/patrocínios que 
permitiram realizar um evento à altura do Regime 
Próprio brasileiro. “Estamos trabalhando na organização 
da próxima edição do nosso Congresso, que  deve 
acontecer em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 
junho de 2012. No mais, temos só o que agradecer 
a cada empresa que apostou no nosso projeto, aos 

congressistas que acreditaram na nossa proposta de 
programação, aos palestrantes, à Universidade do Rio de 
Janeiro / NAP e ao Ministério da Previdência Social pela 
credibilidade depositada em nossas mãos”, salienta.
 

Acordo atuarial
Outro destaque no 11º Congresso foi a assinatura 
do convênio entre a ANEPREM e o NAP/UFRJ, que irá 
disponibilizar, gratuitamente, cálculo atuarial para o 
Município que implantar seu RPPS.
 

Carta do Rio de Janeiro
Foi apresentado no Congresso o resultado da discussão 
realizada entre gestores e estudiosos do RPPS, 
denominado “Carta do Rio de Janeiro”, cujo documento 
traz propostas para melhoria do sistema de regime 
próprio.

Estímulo às boas práticas
A 2ª edição do “Prêmio Boas Práticas de Gestão 
de RPPS”, além de estimular as unidades gestoras 
previdenciárias públicas a adotarem boas práticas de 
gestão visou a melhoria de seus sistemas, beneficiando 
seus segurados/beneficiários, proporcionando novas 
perspectivas para os RPPS’s. Essa foi a ênfase abordada 
pelo tesoureiro da ANEPREM, Herickson Rubim Rangel, 
na entrega da premiação aos institutos vencedores: 
na categoria grande porte, o IPAMV-ES, representado 
por Nathália Fernandes e na categoria médio porte, o 
IPRECOM-SC, representado por Lucilene Lourdes Dal Prá 
Lazzaroti. A premiação também contou com a presença 
de Narlon Gutierre Nogueira, auditor fiscal da Receita 
Federal do Brasil e do RPPS/MPS e  membro da Comissão 
Julgadora do Prêmio, juntamente com o editor-chefe da 
Revista Investidor Institucional, Luis Leonel.

Você pode conferir as palestras ministradas durante o 
Congresso acessando o site: www.aneprem.org.br

A entrega do prêmio  de boas práticas de 
gestão foi bastante prestigiada

Os participantes tiraram 
muito proveito do 

Congresso
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RPPS RANKING

Nosso consultor, Paulo Di Blasi, avaliou e apon-
ta os melhores para se investir no segmento de 
RPPS. Boa pesquisa e ótimos resultados.
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CO R R I G I N D O
Na última edição da Revista RPPS do Brasil, por um erro de diagramação, o 
Ranking não foi divulgado na íntegra. Desculpamos-nos pela falha e estamos 
divulgando, nesta edição, o resultado do trabalho feito pelo consultor em RPPS 
Paulo Di Blasi evidenciando os melhores produtos do mercado para o regime 
próprio.

A editoria.
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RPPS EM EVIDÊNCIA

I PA M V
um instituto Premiado 
Pela qualidade da gestão

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Município de Vitória - IPAMV, que desde 1913 
teve sua sementinha plantada pelo então prefeito 
Washington Tobias Vasconcellos Pessoa,  através da 
criação da Caixa Beneficente Marcondes de Souza, - 
sendo que esta tinha como objetivo o pagamento de 
pecúlio à família do servidor municipal -, veio passando 
por mudanças até ser constituído, oficialmente, em um 
RPPS, no ano de 1997. Atualmente, o Instituto conta 
com 37 servidores, 8 estagiários e 3 médicos peritos 
credenciados; são 10.300 servidores ativos, 3.818 
aposentados e pensionistas e tem aplicado o montante 
de R$ 190.846.473,80.

Todos esses números resultam da implantação de 
alicerces baseados na prática da responsabilidade 
corporativa e social, visando garantir a inovação e 
a continuidade do sucesso da trajetória de gestão 
em práticas corporativas e participativas. Um dos 
principais valores do Instituto é melhorar cada dia 
mais a aproximação dos serviços prestados com 
a satisfação do beneficiário, proporcionando uma 
consciência previdenciária a todos os servidores, com 
decisões perenes e com respeitado reconhecimento no 
desempenho das práticas de gestão. 

E para que tudo isso se tornasse realidade, foi 
necessário implantar um novo modelo de planejamento 
iniciado em 2010, pautado na descentralização do 
poder,  na maior participação da equipe nas ações e 
metas estabelecidas  e na tomada de decisões. Foi 
implantado o Comitê Gestor com um coordenador de 
cada comissão temática e os servidores assumiram a co-
responsabilidade de buscar soluções para os problemas 
apresentados, bem como superá-los com instrumentos 
de gestão. Várias ferramentas, tais como: a ouvidoria, 
o informativo, o site, o controle interno possibilitaram 
o diálogo permanente com o público alvo (servidores 
ativos, inativos e pensionistas) adotando a prática 
de posturas e atitudes que elevam os princípios da 
eficiência, eficácia, da ética e da transparência com os 

serviços prestados pela Instituição.

Outra providência tomada foi a adoção da capacitação 
e da formação profissional permanente para 
toda a equipe de servidores, que através de suas 
próprias escolhas e avaliações da diretoria, busca  o 
aprimoramento constante de sua formação,  com 
resultados satisfatórios na qualidade dos serviços e  
consequentemente, no atendimento das demandas 
apresentadas.

Desde 2008, tem-se como meta a valorização da 
saúde do servidor com a implantação do Programa de 
Promoção a Saúde e a Qualidade de Vida; o Instituto 
também está atento ao cumprimento dos prazos e 
exigências estabelecidos pela legislação do Instituto, do 
Município, do TC e do MPS.

Segundo a gestora Marta Gagno Intra, o objetivo do 
IPAMV foi estabelecer como  carro chefe o exemplo 
de boas práticas  de gestão, como uma iniciativa e 
um incentivo para todos os Institutos de Previdência, 
assumindo a responsabilidade social e corporativa 
como marca de ética e transparência, além de se tornar 
referência de eficiência, eficácia e compromisso com 
os resultados das políticas públicas previdenciárias 
executadas em Vitória.  “Afirmar a coerência entre 
nossa visão e nossos valores, demonstrando através 
de atitudes e atividades cotidianas de nossa equipe de 
servidores, proporcionou ao IPAMV o melhor resultado 
de forma responsável e sustentável”, comemora Marta  
ao salientar que o prêmio de “Boas Práticas de Gestão de 
2011” entregue durante o 11º Congresso da ANEPREM 
é o resultado do esforço e do empenho de toda a 
equipe. “Tenho orgulho e admiração pelos servidores 
do Instituto, porque incorporaram, no seu cotidiano e 
em suas atribuições, os valores da eficiência, eficácia, 
ética e transparência da gestão das políticas públicas da
previdência dos servidores municipais”.

Serviço: E-mail: ipamv@ipamv.org.br

Marta Gagno
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Marta Gagno

O FUNPREI, unidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência Social 
do Município do Ipojuca, Estado de 
Pernambuco, recebeu o certificado 
de excelência por boas práticas de 
gestão de RPPS. O prêmio é uma 
iniciativa da Associação Nacional 
das Entidades de Previdência dos 
Estados e Municípios - ANEPREM, 
com apoio do Ministério da 
Previdência e Assistência Social e da 
Revista Investidor Institucional, que 
tem como finalidade estimular as 
instituições públicas previdenciárias 
a desenvolverem boas práticas de 
gestão, para que possam otimizar 
seu desempenho, recuperar e 
garantir a confiabilidade junto aos 
seus segurados, beneficiários e 
cidadãos. 

Em sua primeira participação 
no prêmio da ANEPREM, o 
FUNPREI foi o destaque do Estado 
de Pernambuco, ficando, na 
classificação final da premiação, com 
o 5º lugar na categoria nacional de 
instituições de médio porte (de mil 
até três mil segurados). O Secretário 
Executivo, Sr. Josenildo Fragoso, 
recebeu o certificado da 2ª Edição 
do Prêmio, no dia 25 de novembro, 
no 11º Congresso Nacional de 
Previdência da ANEPREM, realizado 
no Rio de Janeiro. A equipe do 
FUNPREI se compromete com os 
seus segurados em aprimorar, ainda 
mais, suas boas práticas de gestão, 
para alcançar o 1º lugar na próxima 
edição do prêmio. O FUNPREI é a 
unidade gestora do Regime Próprio 

F U N P R E I

RPPS DESTAQUE

destaque do estado de Pernambuco em 
Prática de gestão

de Previdência Social do Município 
de Ipojuca é o órgão responsável 
pela gestão dos recursos e 
benefícios previdenciários devidos 
aos servidores públicos municipais 
e seus dependentes. Sua missão é 
promover a excelência na gestão 
dos recursos previdenciários e 
prestação de serviços aos segurados 
e seus dependentes, garantindo a 
eficácia e sustentabilidade do RPPS 
do Município. Com personalidade 
jurídica própria, independência 
administrativa e financeira, conta, 
atualmente, com 2.298 segurados 
ativos e 396 aposentados e 
pensionistas. Seu patrimônio 
financeiro é de R$ 45 milhões 
aplicados, sendo 11% em renda 
variável e o restante em renda fixa.
 

O gestor Josenildo com representantes do FUNPREI
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RPPS EM FOCO

SA N TA  C ATA R I N A
tem uma associação forte e atuante

O Estado de Santa Catarina, com 293 Municípios, tem 
uma política de Regime Próprio em ascensão.  Conta, 
atualmente, com 66 RPPS’s constituídos. E isso, graças 
ao trabalho desenvolvido por gestores e pela Associação 
dos Institutos de Previdência e Assistência – ASSIMPASC. 
Criada em 27 de novembro de 1996, a entidade 
presta aos associados serviços de assessoramento 
administrativo, financeiro, contábil, previdenciário e 
jurídico. A ASSIMPASC tem por principais objetivos 
contribuir para o aprimoramento da política de 
previdência e assistência aos servidores públicos 
municipais, desenvolvidas pelas entidades filiadas; 
concorrer para a expansão da previdência e assistência 
aos servidores públicos municipais na seara dos 
Municípios; colaborar para o fortalecimento e o 
aperfeiçoamento da previdência e assistência aos 
servidores proporcionada pelas entidades filiadas; 
promover o desenvolvimento institucional prestando 
orientação técnico-administrativa, financeira e jurídica 
aos Municípios e institutos associados; organizar e 
promover estudos, cursos, congressos, seminários ou 
outros tipos de eventos sobre temas, problemas ou 
aspectos relacionados com os objetivos das entidades 
conveniadas, levando conhecimento e promovendo o 
intercâmbio de experiências.
Neste ano de 2011, a ASSIMPASC elaborou e distribuiu, 

aos Municípios do Estado, uma Cartilha contendo a 
importância da criação de um RPPS e suas vantagens, 
tanto para o servidor, quanto para o Município.
Carlos Xavier Schramm, presidente da ASSIMPASC, 
ressalta que “a previdência social constitui, atualmente, 
tema de relevada importância não só pela elevada 
finalidade que destina prover, mas também pelo especial 
momento por que atravessa em razão de uma série de 
fatos, que vão desde a administração de seus recursos 
ao acentuado envelhecimento da população brasileira, 
propiciando um número crescente de beneficiários do 
sistema em detrimento de um número cada vez menor 
de contribuintes do mesmo. No que tange ao regime 
de previdência do servidor público, há o segmento 
do regime próprio. Trata-se, pois, de uma área que, 
ultimamente, vem crescendo nos Municípios.”

A criação de um regime próprio de previdência municipal 
é de grande valia e importância para os Municípios e seus 
servidores e essa ideia é também do MPS - Ministério 
da Previdenciária Social, que vem trabalhando na 
fomentação a novos Regimes Próprios, como incentivo 
e também prestação de auxílio na gestão. “E nós, da 
ASSIMPASC, iremos fazer nosso papel, contribuindo 
para o aumento com o consequente fortalecimento dos 
RPPS’s em Santa Catarina”, completa Carlos Schramm.



SA N TA  C ATA R I N A

Serviço:

ASSIMPASC
Av. Martin Luther, nº 111, 8º andar, 
Edifício Master Center - 89012-010 

Blumenau – SC - (47) 3340 8134
assimpasc@assimpasc.org.br

Para obter mais informações sobre
 a ASSIMPASC, notícias da área

 previdenciária, cursos e eventos, 
acesse: www.assimpasc.org.br

Carlos Schramm reciclando os conhecimentos em Congresso

O presidente Carlos Schramm e o ministro Garibaldi Alves
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RPPS EM FOCO I P R E V I L L E
15 anos de uma gestão de referência

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Joinville (IPREVILLE), em Santa Catarina, 
completou este ano 15 anos marcados por uma fase 
de consolidação. Vivendo uma situação peculiar ao 
ostentar uma saúde financeira invejável no âmbito 
municipal dos Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS), conseguiu acumular com patrimônio acima de 
R$ 1 bilhão. Na prática, teria hoje dinheiro para manter 
as aposentadorias por 110 anos, conforme afirma o 
atuário Luiz Carlos Kogut.  “A situação financeira do 
IPREVILLE é única no Brasil em se tratando de Regimes 
Próprios de Municípios do mesmo porte dessa cidade”, 
destaca. 
O Instituto está entre os 6% dos municípios brasileiros 
com RPPS que apresentam superávit atuarial. 
Foram dois anos consecutivos apresentando R$ 34 e R$37 
milhões. “Joinville tem uma das melhores condições 
de equilíbrio financeiro atuarial e tende a continuar 
crescendo”, disse o auditor fiscal Narlon Gutierrez 
Nogueira, em ocasião de um seminário do segmento em 
agosto de 2011. No total, são 9.540 segurados ativos, 
1.502 servidores inativos e 336 pensionistas. 
Com o objetivo de ter solidez em todas as áreas, o 
IPREVILLE já implementou nos últimos dois anos 
várias ações estratégicas, como a contratação de uma 
consultoria financeira, criação de uma equipe focada 
exclusivamente em investimentos, implantação de um 
sistema de gestão documental e também a capacitação 
constante da equipe. 
E no que tange às aplicações financeiras, aplica 
nos segmentos de renda fixa, renda variável e ousa 
inovar na carteira de investimentos já aderindo ao 

Fundo de Participações de Investimentos (FIP). 
“Há o comprometimento de todos os funcionários, 
conselheiros e voluntários, juntos focados numa gestão 
de êxito, pois não há mais espaço para amadorismo 
e, sim, que a palavra de ordem é o profissionalismo”, 
ressalta a diretora presidente Malvina Locks, que neste 
ano trilhou mais algumas conquistas. 
Além de implantar o programa de gestão documental 
para organizar e preservar o acervo, um patrimônio a ser 
zelado, com a adoção de metodologia de classificação, 
arquivamento e destinação dos documentos produzidos, 
também inovou ao promover na cidade o Seminário 
de Direito Administrativo Municipal (duas edições) e o 
Seminário de Qualidade de Vida, bem como outras  ações 
desenvolvidas com impacto na sociedade. Entre elas, os 
preparatórios para a aposentadoria que unem reflexão 
sobre o assunto e o acesso à educação previdenciária, 
e os diversos programas de pós-aposentadoria, em 
evidência o Programa de Voluntariado que agrega oito 
oficinas contribuindo para uma melhor qualidade de 
vida aos aposentados e pensionistas que tem a opção 
de fazer aula de xadrez, dança circular, dança sênior, 
corpo em movimento, inclusão digital, sensibilização, 
dança de salão e italiano. São todas estas atitudes que 
fazem do IPREVILLE um “case de sucesso”, convidado a 
compartilhar suas experiências em outras instâncias do 
segmento. Para o próximo ano, estão entre as metas o 
mapeamento de processos e a implantação de novas 
ferramentas para concessão de benefícios. A presidenta 
Malvina Locks, 53 anos, está à frente da gestão desde 
2009, é servidora pública municipal há 33 anos e 
participou de todo o processo de criação do Instituto. 

Malvina Locks

CO N Có R D I A / S C :

A sede do instituto é moderna e chama atenção pela arquitetura
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I P R E V I L L E
15 anos de uma gestão de referência

Malvina Locks

CO N Có R D I A / S C :
RPPS EM FOCO

O Rio de Janeiro estendeu o tapete, no dia 25 de 
novembro, durante o 11º Congresso Nacional de 
Previdência da ANEPREM - Associação Nacional de 
Entidades de Previdência dos Estados e Municípios, 
para o município de Concórdia/Santa Catarina receber o 
troféu de primeiro colocado no prêmio “Boas Práticas de 
Gestão em RPPS – 2011”. 
Idealizado pela ANEPREM, o prêmio reconheceu as 
melhores práticas do Brasil e Concórdia venceu na 
categoria médio porte, ou seja, para municípios que tem 
de mil a 3 mil segurados, com 37 pontos.  Estiveram no 
Rio de Janeiro para receber o prêmio, o prefeito João 
Girardi e a gestora Lucilene Dal Prá Lazzarotti.
O trabalho de gestão dedicado tem rendido bons frutos. 
O patrimônio financeiro é de R$ 45 milhões aplicados, 
sendo que 8% em renda variável e o restante em renda 
fixa. Lucilene, formada em Matemática, especialista em 
Direito Previdenciário e com certificação ANBIMA CPA 
20, servidora de carreira, conselheira da ANEPREM e
representante da ANEPREM  da região Sul, é a 
gestora que conduz o trabalho nos princípios da boa 
governança. “Priorizamos a qualidade no atendimento 
e a transparência dos atos, efetuamos formação com 
100% dos nossos servidores e conselheiros. Temos um 
projeto de atividades com nossos aposentados, que 
vem sendo desenvolvidos há muitos anos, e esse visa a 
realização de encontros sistemáticos com palestras de 
interesse do grupo, definido coletivamente, no início de 
cada ano como realização de passeios, viagens, dentre 

outras ações”, destaca Lucilene ao salientar que com os 
servidores ativos do IPRECON está desenvolvendo um 
projeto de formação previdenciária e preparação para 
a aposentadoria. “Consideramos de grande relevância a 
forma de disseminar as informações, disponibilizamos o 
informativo trimestral, cartilha do segurado atualizada 
e utilizamos nosso Site, que é muito dinâmico, como 
ferramenta de divulgação”, ressalta.
Em função da organização administrativa e financeira, e 
por desenvolver inúmeras atividades, além de eventos 
locais e ter sediado eventos regionais como I Simpósio 
Regional de Previdência Pública, promovido juntamente 
com a ASSIMPASC, a associação estadual, o IPRECON 
tem sido modelo para o Brasil.
O IPRECON – Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Concórdia/SC foi 
criado pela Lei 164/1999. Conta, atualmente, com 1700 
segurados, sendo 184 aposentados e pensionistas e 
1516 ativos.
Com personalidade jurídica própria, independência 
administrativa e financeira, desenvolve todas as 
atividades  relacionadas  ao setor e efetua o pagamento 
de todos os  benefícios previdenciários. Tem uma 
estrutura de pessoal bastante enxuta, atuam junto 
ao Instituto, 6 servidores sendo: diretora presidente, 
contadora, procuradora e 3 agentes administrativos; 
dois Conselhos atuantes: Administrativo e Fiscal. Conta, 
também, com o Comitê de Investimentos legalmente 
constituído e atuando.

a melhor governança do brasil

O prefeito João Girardi e a gestora Lucilene 
comemorando a conquista com a equipe
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RPPS EM FOCO B LU M E N AU
conta com um instituto consolidado

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de 
Blumenau - ISSBLU representa, para os segurados, 
segurança e confiança. Criado em 22 de dezembro 
de 2000, tem como objetivo administrar o Fundo 
Previdenciário dos servidores efetivos.
Composta por uma Diretoria Executiva, um Conselho 
de Administração, um Conselho Fiscal e um Comitê 
de Investimentos, administrado de forma colegiada, 
cabendo as funções deliberativas ao Conselho de 
Administração e as funções gerenciais e operacionais à 
Diretoria Executiva.
Os servidores públicos se encontram representados 
nos Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de 
Investimentos e na Diretoria do ISSBLU, já que esta é 
composta, obrigatoriamente, por servidores públicos 
efetivos estáveis.
O Conselho de Administração é composto por nove 
membros, todos servidores efetivos e estáveis, sendo: 
três representantes do Poder Executivo; um indicado 
pelo Sindicato dos Servidores Municipais; um indicado 
pelo Sindicado dos Servidores da Universidade; um 
indicado pela Universidade, e três segurados (dois ativos 
e um inativo), eleitos pelos servidores. O mandato é de 
quatro anos, sendo permitida a reeleição ou recondução, 
conforme o caso, por mais um período.
E são os membros do Conselho de Administração 
que elegem o diretor presidente do ISSBLU, que tem 
mandato de  quatro anos. “A criação do ISSBLU e a forma 
de eleição dos seus gestores é uma conquista de todos 
os servidores públicos do Município de Blumenau, por 
garantir uma administração autônoma e independente. 
O sucesso do ISSBLU representa a garantia de um futuro 
melhor, mais digno e com qualidade de vida”, enaltece 
Carlos Xavier Schramm, diretor presidente do ISSBLU.

A autarquia conta com 5.775 servidores ativos, 
1.367 inativos e 311pensionistas; R$ 207.533.880,12 
(duzentos e sete milhões, quinhentos e trinta e três mil, 
oitocentos e oitenta reais e doze centavos) aplicados.
Os benefícios concedidos pelo ISSBLU, ao servidor, são: 
aposentadoria por idade, aposentadoria voluntária por 
idade mais contribuição, aposentadoria compulsória, 
aposentadoria por invalidez, auxílio doença e salário 
maternidade. E, ao dependente do servidor, pensão por 
morte e auxílio reclusão.
E, para dar maior transparência e segurança para 
aplicação dos recursos do ISSBLU, foi instituído, em 
2007, o Comitê de Investimentos, com competência 
para avaliar, previamente, todo e qualquer investimento 
financeiro a ser realizado pelo ISSBLU. O Comitê 
constitui-se de cinco membros: O diretor presidente do 
ISSBLU, o diretor administrativo financeiro do ISSBLU, e 
três servidores efetivos e estáveis com conhecimento na 
área contábil financeira e na gestão de ativos de renda 
fixa e renda variável, indicados pelo Poder Executivo, 
pelo Sindicato dos Servidores do Município e Sindicato 
dos Servidores da FURB - Universidade Regional de 
Blumenau. “Nós, gestores, sabemos da necessidade 
e importância de manter a previdência com equilíbrio 
financeiro e atuarial e o comprometimento dos 
administradores públicos, efetuando em dia os repasses 
das contribuições, é papel fundamental para isso”, 
afirma Schramm ao salientar que a gestão transparente 
e comprometida é necessária para a excelência dos 
serviços prestados, olhando e pensando sempre no 
futuro.

Mais informações sobre o ISSBLU, acesse: 
site www.issblu.sc.gov.br

Os servidores dedicados do ISSBLU

O presidente defende 
o crescimento contínuo 
do ISSBLU
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B LU M E N AU
conta com um instituto consolidado

Oferecer tranquilidade e 
comodidade  aos servidores 
municipais é o objetivo do Instituto 
de regime próprio de Catalão – 
IPASC/Pró-Saúde, dirigido pelo 
advogado Cristiano Lefevre.
A sede, que funciona num 
prédio no centro de Catalão - 
GO, foi totalmente reformada e 
modernizada, incluindo o mobiliário. 
A entrega do benefício foi feita pelo 
gestor Cristiano, juntamente com 
o prefeito municipal Velomar Rios 
na presença de muitos convidados, 
além de aposentados, pensionistas 
e funcionários municipais 
beneficiários do Instituto. 

De acordo com  Cristiano Lefevre, a 
estrutura foi reformada para melhor 
atender o servidor. O espaço ficou 
livre de barreiras físicas para facilitar 
o acesso de idosos e portadores de 
necessidades especiais.  Melhorias 
também nos sanitários exclusivos 
e em oito novas salas, incluindo 
um consultório médico e um 
odontológico.  
A reforma do prédio durou cinco 
meses e foram investidos  R$ 60 
mil reais custeados com recursos 
do próprio IPASC. Para Lefevre, 
a obra era mais que necessária. 
“Precisávamos preparar o prédio 
para os próximos 20 anos, pois 

C ATA L ÃO
RPPS DESTAQUE

tem instituto  reformulado

as instalações estavam antigas 
e esse tipo de melhoria provoca 
uma sensação de orgulho para 
o associado, que passa a sentir 
prazer em vir ao Instituto”, afirma 
Cristiano. 
Segundo o prefeito de Catalão, que 
foi o responsável, enquanto gestor, 
pela implantação em 1992 do RPPS 
no Município, há muito estava 
carecendo de uma atenção especial. 
“Nosso regime próprio é forte, 
temos R$ 20 milhões de reserva 
financeira, já desenvolvemos 
projetos que beneficiam os 
associados e só faltava uma sede 
digna”, destaca Velomar. 

O gestor do IPASC, Cristiano, 
inaugurando, com o prefeito 
Velomar, a reforma da unidade

Vereador Paulo César, gestor Cristiano, 
prefeito Velomar, vereador Anísio e vice-
prefeito Miranda durante a reinaguração 
do Instituto de Catalão
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RPPS EVENTO

Durante o 11º Congresso Nacional de Previdência 
da ANEPREM a Revista RPPS do Brasil aproveitou 
para registrar a presença de gestores, profissionais 
e autoridades do Regime Próprio. Mais fotos, 
acesse: www.revistarppsdobrasil.com.br, no link: 
fotos

A equipe do Instituto de Chapadão do Céu, em Goiás

A turma que representa o BVA

Fábio Zambitte autografando para Marco Neves

Luiz Augusto, Célia e Claudinei

Ariane Di lourio, Ricardo Souza e Marcijane Veloso  durante 
uma das palestras

Britto Barretos e Frederico 
Alves - IPMB - Barretos - SP

Representantes do BVA 
Diretora da Revista RPPS do Brasil Ana Paula, Emmanuel Ferro, Heliomar Santos, 
Francilene Cavalcante, Ricardo Souza e Maysa Abrão da RPPS do Brasil
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Luiz Augusto, Célia e Claudinei

Representantes do BVA 

Carlos Henrique Flory e Newton Conde

Antônio Falcão, Célia e Antônio Pontes - CaboPrev

Antônio Falcão, Célia e Antônio Pontes - CaboPrev Nancy, Herickson, Francisco Antônio e Célia

A turma do Banco do Brasil

Gustavo Barbosa  do 
Rioprevidência foi um 
dos palestrantes

Clair, gestor de Mineiros, sendo premiado pela 
boa gestão, recebendo o prêmio de Delúbio

A nova diretoria da APEPP, Associação de Pernambuco de RPPS



Comitiva de Mato Grosso do Sul

Os gestores aproveitaram ao máximo o Congresso
Otoni Guimarães e Sandra Garcia  na mesa das 
discussões sobre RPPS



Nancy Andrade 
do Ministério da 
Previdência Miguel Baumgartner e Núria Broll da Referência Naldo Viana do Blog Previdencia Ja

Marcelo e Bia, de Goiás, 
acompanhados de Benedito

Sérgio Cutolo foi 
bastante aplaudido

O presidente Renato, de azul, e demais 
representantes da Associação de Mato 
Grosso do Sul

Os conterrâneos de Bom Conselho, Emmanuel Ferro, 
Alexandre e Francilene

Representantes da áquilla Asset Management

Representantes do Banrisul Roberto Moisés, José Carlos, Karina e Fernando Zanelli

Tiago Boeira e Manoel Júnior 
- Crédito & Mercado Representantes de Igarapava - São Paulo Virna prestigiando a Revista RPPS do Brasil
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RPPS CORREIO

Gostaria de parabenizar a Iliane e a Ana Paula pela iniciativa da 
nova Revista para os RPPS, pois precisamos sempre estarmos 
atualizados no mundo da Previdência. Achei muito interessante. 
Sucesso! 
Nildo Fonseca - Funprei-Ipojuca/PE 

Parabéns pela cobertura, nota 10, do Congresso da ANEPREM e para o 
próximo evento da APEPP, que será no Cabo de Santo Agostinho, contamos 

com vocês. 
Célia Verônica – presidente da APEPP e gestora do Cabo de Santo Agostinho

Prezadas Ana Paula e Iliane, 

Agradecemos o envio da revista RPPS do Brasil, 2ª edição, e aproveitamos para 
parabenizá-las pela maravilhosa ideia e iniciativa de divulgação na revista de  
temas importantes e com grandes pensadores. Nós, do Instituto de Barretos/SP, 
estamos à disposição e iremos concretizar nossa assinatura. Parabéns mais uma 
vez e sucesso sempre. 
Frederico Alves – diretor de administração e finanças 

Muito bom o site www.revistarppsdobrasil.com.br e muito boa, 
também, a edição impressa da RPPS do Brasil, que tem um 

conteúdo muito válido, informações notáveis. Parabéns pelo 
trabalho.  Marcelino Márcio – Instituto do Carmo do Paranaíba/MG

Sou contador, responsável do Fundo de Previdência de nosso Município 
e gostei bastante dos temas abordados na primeira edição. Parabéns 

pelo trabalho e gostaria de receber a Revista RPPS do Brasil. Célio 
Tatsch, de Toropi/RN

Ana Paula e Iliane,
É com prazer que parabenizo vocês por este importante canal de comunicação, o 
qual trata de assuntos voltados aos RPPS’s. 
Antônio Marcos Martins – diretor executivo do Instituto de Previdência Municipal 
de Lençóis Paulista 

Nota da redação: Prezados Frederico Alves de Barretos/SP e Célio Tatsch, de 
Toropi/RN, é um grande prazer ter vocês como nossos assinantes, assim como 

contamos, no nosso quadro de assinantes, com tantos outros institutos e 
empresas que vivem do RPPS. Célia, pode contar com a RPPS, sempre.
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