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Prezado Leitor,
Mais uma Revista RPPS do Brasil recheada de novidades, 
informações e orientações do segmento de regime próprio. 
Nesta edição, nosso destaque para a capa do seminário 
realizado, com muita maestria, pela gestora do Itaprevi, 
Marta Coquito. 
Nas nossas páginas verdes, uma entrevista com o gestor 
de Cachoeirinha / RS, Lucimar Roxo – um pesquisador 
do assunto RPPS e que traz uma novidade que promete 
diminuir distâncias no processo de troca de experiências 
entre os institutos.
Dentre os inúmeros artigos interessantes, destaque para o 
do promotor de justiça em Goiás, Fernando Gomes Rosa, 
abordando que os institutos de RPPS podem, sim, fazer uso 
da ferramenta publicidade.
Você vai viajar pelo RPPS em Foco, nosso Raio X do regime 
próprio dos Estados do Pará e Amapá. Também vai conferir 
fotos de eventos registrados por nossa equipe. Aproveite a 
leitura!
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CONSELHO EDITORIAL
Apresentamos nosso Conselho Editorial, 
formado por pessoas gabaritadas no 
assunto RPPS e que, com certeza, ajudarão 
a fazer uma revista RPPS do Brasil com mais 
qualidade editorial.

Benedito Claudio Passos 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

Claudinei Constantino 
Portugal é funcionário 
público municipal,
bacharel em Direito, 
presidente do INPAS 
(Instituto de Previdência
e Assistência Social  dos 
Servidores Públicos do 
Município de Petrópolis/
RJ), presidente da 
AEPREMERJ (Associação das 
Entidades de Previdência 
dos Municípios do Rio de 
Janeiro).

Fábio Luis Cibinello é 
presidente do Instituto 
Municipal de Previdência  
de Cambé/PR e preside a 
Associação Paranaense das 
Entidades Previdenciárias 
do Estado e dos Municípios 
- APEPREV.

Gilberson Soares Apolinário, bacharel 
em Economia, pós-graduado em 

Gestão Pública, gestor de Cambuci/
RJ e certificado pela ANBIMA CPA 10 

e CPA 20. 

Heliomar Santos, advogado, formado 
pela UFRJ, curso de extensão em 

Previdência Pública e Privada 
pela UERJ, pós-graduado em 

Administração Pública pela CIPAD/
FGV, mestrando em Administração 
Pública na modalidade profissional 

EBAPE/FGV e presidente da 
ANEPREM.

Lucimar Antonio Teixeira Roxo é mestre 
em Economia pela Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos. Gestor de 
Investimentos do Fundo Municipal 

de Previdência de Cachoeirinha/RS. 
Aderente à linha de pesquisa sobre 

“Gestão e Investimentos” - projeto em 
construção para o doutoramento, é 
consultor para assuntos de gestão e 

processos.

Sandra Maria Garcia de Oliveira, 
graduada em Pedagogia, Filosofia, 

e cursando o 4º ano de Direito. 
Funcionária pública no Rio Grande 

do Norte, escritora, faz parte da 
diretoria da ANEPREM.

Viviane Santos Carvalho, 
advogada, pós-graduada 
em Direito Público pela 
Universidade Gama Filho, 
Procuradora do Instituto de 
Previdência dos Servidores 
Públicos de Duque de 
Caxias/RJ e consultora 
da Fundação Getúlio 
Vargas na área de RPPS, 
participando de projetos 
de criação, implantação e 
reestruturação de RPPS em 
diversos Estados.
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RPPS ENTREVISTA Lucimar Antonio Teixeira Roxo

Conheça um projeto que promete desenvolver as 
habilidades e competências de gestão dos RPPS’s.

O nosso entrevistado desta edição é 
Lucimar Antonio Teixeira Roxo. Ele é 
mestre em Economia pela Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos. Gestor de 
Investimentos do Fundo Municipal 
de Previdência de Cachoeirinha/RS. 
Aderente à linha de pesquisa sobre 
“Gestão e Investimentos” - projeto 
em construção para o doutoramento. 
Consultor para assuntos de gestão 
e processos, desenvolveu o projeto: 
“RPPS - Gestão e Previdência no 
Serviço Público”, e recebe o apoio da 
Consultoria Referência Gestão e Risco, 
a qual oferece uma parceria para 
que os institutos e fundos possam 
colaborativamente desenvolver suas 
habilidades e competências em gestão.

O projeto é uma iniciativa do gestor de 
Cachoeirinha/RS e sua intenção é torná-

lo realidade iniciando a experiência 
com três ou quatro regimes próprios da 
Região Metropolitana de Porto Alegre, 
cuja dinâmica já está em planejamento 
e consistirá no compartilhamento de 
tecnologias e conhecimentos, bem 
como no possível desenvolvimento de 
atividades afins, visando a redução de 
custos e aumento de eficiência, dentre 
outros aspectos.  Confira a entrevista e 
saiba mais sobre essa novidade.

Existe uma dificuldade, do ponto 
de vista de gestão, enfrentada pela 
maioria dos Institutos. Como você 
avalia esse aspecto?

As dificuldades, certamente, são mais 
comuns nos regimes próprios de 
pequeno porte, mas a preocupação deve 
ser solidária. Sob a ótica dos processos 

internos dos RPPS’s, há uma diversidade 
de circunstâncias peculiares, porém 
parece preponderante a condição 
de os institutos e fundos integrados 
ainda serem bastante “jovens” no que 
se refere a sua estruturação e “curva 
de aprendizado”, isto é, o estágio do 
aprendizado ao longo do tempo e sua 
capacitação acumulada, bem como 
a falta de competências gerenciais 
sistêmicas e de planejamento associadas 
às bases existentes. Embora haja 
exemplos de sucesso espalhados pelo 
Brasil, a difusão e compartilhamento 
destas práticas e conhecimentos são 
lentos e fragmentados. Nesse contexto, 
uma integração de atividades afins 
poderia contribuir para superar muitas 
das dificuldades enfrentadas. 

Em sua opinião, qual é a saída 
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que os Regimes Próprios do Brasil 
se tornem fortes, de fato, em todos 
os sentidos?

Atualmente, os regimes próprios já 
são “fortes”, ou seja, representam um 
número expressivo em quantidade de 
entidades e volume financeiro, porém 
ainda não conseguiram articular uma 
consciência coletiva efetiva, pois 
constituem um organismo complexo, 
e não necessariamente convergente. 
Há muitas tentativas de consolidar a 
articulação existente, as quais surgem 
de diversos órgãos e instituições, 
como do próprio MPS – Ministério da 
Previdência Social. Entretanto, não 
temos ainda uma convergência que 
possa sistematizar contribuições e 
resultados para a dinâmica interna dos 
RPPS’s de modo estruturado. Os fóruns, 
congressos e eventos promovidos pelas 
entidades associativas e representativas 
dos regimes próprios desempenham um 
papel fundamental nesta perspectiva, 
e devem seguir existindo e crescendo, 
porém ainda não conseguem concluir 
o elo necessário para uma articulação 
sistêmica e funcional. Um fator essencial 
para desenvolver isso é a utilização 
das tecnologias da informação e 
comunicação, que possuem um vasto 
campo para exploração. O potencial 
nesse sentido é grande. Por outro 
lado, ser “forte” em todos os sentidos 
significa não ter mais o que melhorar. 
Essa condição jamais será alcançada, 
por isso, a busca dos regimes próprios 
deve ser superar os seus desafios 
individuais e coletivos, desenvolvendo-
se de maneira sustentável. 

Você defende, em seu projeto, 
a importância da identificação 
de “gargalos” que precisam ser 
identificados e tratados, explique 
melhor essa questão.

O acompanhamento e a avaliação dos 
processos de trabalho contemplam uma 
tarefa fundamental para reconhecer, 
em tempo hábil, situações adversas de 
cada RPPS. Nesse sentido, as atividades 
funcionais terão melhores resultados a 
partir da identificação de empecilhos 
que possam inibir, retardar e impedir 
o seu funcionamento normal. Isso 
faz parte de uma etapa do processo 
gerencial. É comum, por exemplo, a 
implementação de atividades sem 
alinhamento e não integradas. Não 
é muito difícil encontrar, em diversas 
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organizações, tanto de previdência como 
empresariais, uma falta de orientação 
geral. A utilização de mecanismos 
parciais e desagregados, embora com 
eficácia pontual, dificulta a integração, 
o planejamento e consequentemente 
os resultados. As decisões precisam 
ser fundamentadas e para isso é 
imprescindível a reunião analítica de 
dados e informações, de modo que o 
resultado não é, representativamente, 
uma questão de sorte, mas de 
objetivos, metas e competências. Por 
isso, o acompanhamento periódico e 

sistematizado é a chave para decisões 
mais acertadas.

Comente sobre como os pequenos 
institutos sofrem mais com esses 
“gargalos”.

É razoável que os regimes próprios 
de pequeno porte possuam mais 
dificuldades com recursos humanos e 
financeiros, além da pouca propensão 
a trabalhar de forma cooperativa. 
Os pequenos conquistam força 
representativa se articulados, inserindo-
se em um movimento de interesse 
comum. Aqueles que não se articulam, 
que não se unem em ações coletivas, 
tendem a ficar enfraquecidos. As 
dificuldades de acesso e a descrença na 
sua capacidade de promover inovação e 
tecnologia é outro aspecto que não os 
favorece. A natureza e a tendência da 
sociedade é a atuação em conjunto, de 
modo que esta perspectiva configura-
se em um empreendimento não 
singular, ou seja, cada vez mais a união, 
dos RPPS’s por exemplo, visa novas 
fontes de conhecimento e tecnologia, 
bem como cria oportunidades para 
o desenvolvimento pretendido. Essa 
possibilidade, suportada pela evolução 
das tecnologias de informação e 
comunicação, poderiam contribuir 
para esse ambiente complexo das 
entidades de previdência no serviço 
público, desenvolvendo relações 
reciprocamente vantajosas.

No projeto, existe a valorização das 
competências gerenciais. Como 
isso vai funcionar, na prática? 

A valorização das competências 
gerenciais é atribuir sentido ao processo 
de trabalho. A gestão é o ato ou efeito 
de gerir, administrar, por isso qualquer 
organização possui um modo pelo qual 
gerencia suas atividades. Contudo, 
nem sempre há uma visão sistêmica 
que possa realmente contribuir 
para os resultados esperados. Nesse 
sentido, podemos destacar elementos 
como pensamento sistêmico; 
aprendizado organizacional; inovação; 
continuidade de projetos; orientação 
por processos e informações; visão de 
futuro; geração de valor; valorização 
de pessoal; conhecimento sobre o 
ambiente de trabalho e os segurados; 
desenvolvimento de parcerias; 
responsabilidade social, ambiental e 

“Por outro 
lado, ser 

“forte” em 
todos os 
sentidos 
significa 
não ter 

mais o que 
melhorar. 

Essa 
condição 

jamais 
será 

alcançada”



RPPS DO BRASIL   • 9

de governança. Não há uma fórmula 
que prescreva procedimentos, mas a 
necessidade de se construir um sistema 
de gestão conforme a realidade de 
cada RPPS. O desenvolvimento de 
processos alinhados compreende um 
modelo sistêmico, ou seja, organizar os 
componentes da gestão do RPPS sob 
a ótica de um sistema. Para concluir, é 
possível afirmar que a gestão ilumina 
os nossos objetivos e oferece um 
terreno firme para a fundação de um 
trabalho sério. Portanto, a geração de 
valor e a visão de futuro são a garantia 
para a aposentadoria do servidor 
público, assim como somente uma 
gestão responsável busca satisfazer 
as necessidades atuariais, financeiras, 
econômicas e sociais conscientemente.

Como seria a organização dentro 
dos Institutos para alcançar o 
objetivo que você defende nessa 
proposta?

A organização interna de cada 
regime próprio é a base para que se 
alcance um desenvolvimento neste 
segmento previdenciário. No entanto, 
a seguridade social dos servidores 
públicos está inserida num contexto 
complexo e por isso a interlocução 
entre o ambiente interno e externo 
parece ser um elemento complementar, 
igualmente fundamental para ampliar 
a capacidade de geração de valor aos 
seus segurados e à sociedade. Nesse 
sentido, também não existe um caráter 
prescritivo ou impositivo, mas há a 
necessidade de ativar e desenvolver 
competências e habilidades individuais 
e coletivas. Com efeito, a organização 
mínima compreende a atribuição de 
autonomia ao RPPS, com sistemas de 
trabalho que permitam ao instituto ou 
fundo ter a possibilidade de estruturar 
bancos de dados, procedimentos 
gerenciais, política de transparência, 
etc., ou seja, construir competências e 
mecanismos de trabalho assimilados 
por fundamentos de governança. O 
caso das consultorias e assessorias 
correlacionadas ao segmento 
previdenciário é um exemplo disso, 
de modo que poderiam estimular o 
compartilhamento de conhecimentos, 
o desenvolvimento de competências 
nos RPPS’s e até o fomento de projetos 
estruturantes. Isso vale também 
para as entidades associativas e 
representativas. No caso do Rio Grande 
do Sul, há um esforço desse tipo através 
da Consultoria Referência Gestão e 
Risco (www.referenciagr.com.br), que 
se mostra disposta a destinar parte de 

suas receitas para o desenvolvimento 
de projetos pilotos individuais e 
coletivos entre os RPPS’s, por meio dos 
quais se busca aprimorar competências 
e infraestrutura para o regime próprio; 
e da AGIP (www.agip.org.br), que 
está preparando iniciativas voltadas à 
autoregulação; bem como dos institutos 
de previdência tidos como referência no 
Estado. 

E você faz uma analogia ao PAC, em 
relação ao seu projeto, explique 
isso melhor...

O Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), desde que foi 
lançado, consiste em um projeto “guarda-
chuva” que compreende um conjunto 
de políticas e iniciativas econômicas em 
prol do desenvolvimento, de maneira 
planejada, com o objetivo de acelerar 
o crescimento econômico do Brasil 
conscientemente. No segmento de 
previdência do setor público, assim 
como ocorre em outras atividades, 
há também diversas iniciativas, bem 
como políticas públicas e próprias, 
que visam o desenvolvimento dos 
RPPS’s. Se existisse uma articulação e 
uma interlocução entre os inúmeros 
projetos independentes, haveria uma 
convergência interessante e com 
potenciais resultados às entidades de 
previdência e à sociedade. A partir de 
uma construção com esse formato, 
certamente, eleger-se-ia prioridades de 
ações estruturais.   

E o resultado desse projeto, na vida 
prática do regime próprio, qual 
será?

A intenção disso tudo, de maneira 
geral, é fortalecer e consolidar a 
atividade e a cultura previdenciária no 
serviço público, bem como promover 
avanços políticos e sociais no que diz 
respeito aos princípios de uma gestão 
responsável, tais como, sustentabilidade 
ambiental, responsabilidade social e 
governança. O propósito peculiar a 
cada instituto e fundo de previdência 
é desenvolver as suas competências e 
habilidades a partir de uma estrutura 
de gestão orientada por fundamentos 
consistentes e boas práticas, visando o 
equilíbrio financeiro e atuarial de longo 
prazo, com ampliação da eficiência, 
além de potencializar a credibilidade, o 
reconhecimento público e a geração de 
valor. No que diz respeito à organização 
deste segmento previdenciário, o 
ambiente externo ao RPPS, o projeto 
vislumbra a criação de dispositivos que 

possam trazer mais tranquilidade para 
os gestores e segurados, com o objetivo 
de oferecer respaldo e segurança 
às atividades desempenhadas, 
desenvolvendo mecanismos de 
proteção e garantia. Para aperfeiçoar 
o sistema previdenciário no serviço 
público, é preciso implantar melhorias 
e ajustes continuamente. Os ajustes 
são necessidades correntes e 
naturais, porém podem transformar-
se em um enorme problema quando 
negligenciados.

Esse projeto que você defende 
prima pela participação ativa 
nas discussões que resultarão 
em decisões fundamentais, 
respeitando as especificidades de 
cada região no que tange ao RPPS. 
Como isso vai funcionar?

O objetivo geral dos institutos e fundos 
de previdência é comum a todos, 
isto é, os regimes próprios precisam 
assegurar ao servidor público, pelo 
menos, os benefícios de aposentadoria 
e pensão, conforme a previsão do 
texto constitucional. Dessa forma, 
é visível que todos buscam atingir o 
mesmo propósito, porém com uma 
infinidade de maneiras para fazer 
isso. Dessa forma, como a finalidade é 
equivalente, as decisões fundamentais 
de qualquer natureza também precisam 
ser compartilhadas. Esse contexto, 
contribuiria para o desenvolvimento 
individual e coletivo das entidades 
de previdência, o que não elimina a 
possibilidade de existir articulações 
regionais com formatações distintas 
de atuação, de modo que as diferenças 
podem surgir como referência no 
âmbito nacional. A fórmula para 
alcançar essa configuração não está 
pronta, pois é necessário a discussão 
e o reconhecimento das articulações 
regionais e locais por parte dos institutos 
e fundos previdenciários, embora, 
certamente, já haja diversas indicações 
que podem ajudar a originar o processo. 
A necessidade é iminente e precisa 
de organização e articulação para que 
exista convergência, representação 
e participação efetiva. Por isso, o 
papel das entidades associativas e 
representativas desempenhado até o 
momento deve continuar crescendo 
e suas atividades têm oportunidades 
para serem expandidas de acordo com 
as potencialidades existentes e citadas 
anteriormente.

Mais informações: 
lucimar.roxo@bol.com.br
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RPPS atuária por Paulo Arthur e Benedito Passos*

Segregação de Massas
Equacionamento do déficit atuarial dos RPPS’s

A segregação de massas é uma das 
possibilidades previstas na Portaria 
MPS nº 403/08 para o equacionamento 
do déficit atuarial dos RPPS’s. Esta 
técnica consiste na criação de dois 
planos previdenciários, um financiado 
pelas patrocinadoras em regime de 
caixa, e outro capitalizado e equilibrado 
financeira e atuarialmente.
A Portaria MPS n° 403/08 estabelece 
que a segregação da massa de 
segurados deve considerar como 
critério de divisão a data de ingresso 
do segurado no ente federativo. Os 
atuais inativos e pensionistas deverão 
ficar, obrigatoriamente, no plano 
custeado pelas patrocinadoras, exceto 
os que foram admitidos após a data 
de segregação, que poderão ficar em 
qualquer um dos planos. Recursos 
financeiros já acumulados pelo RPPS 
poderão ser destinados a qualquer 
um dos dois planos, contanto que 
o equilíbrio financeiro e atuarial de 
ambos seja garantido.
É estabelecido também que os planos 
deverão ser totalmente independentes, 
sendo vedada a transferência de 
recursos, obrigações ou segurados entre 
eles. Na implantação da segregação de 
massas deverá ser feita a separação 
financeira, orçamentária e contábil dos 
planos. 

Vantagens
As despesas do ente federativo com 

a adoção deste equacionamento são 
normalmente crescentes, de acordo 
com a concessão de aposentadorias aos 
segurados do seu plano. Dependendo 
das características destes segurados, 
é possível implantar este modelo 
sem gerar aumentos significativos de 
despesas para as patrocinadoras.

Além disso, devido a independência 
financeira, orçamentária e contábil dos 
planos, o patrimônio acumulado pelo 
sistema previdenciário é “blindado”, 
sendo vedada a sua utilização para a 
cobertura de eventuais insuficiências 
do plano garantido pelo ente federativo.

Desvantagens

O processo operacional de divisão 
contábil, orçamentária e financeira 
dos planos é razoavelmente complexo, 
havendo a necessidade da identificação 
na folha de pagamento do plano ao qual 
o segurado está vinculado para que 
seja possível separar as contribuições 
a serem destinadas a cada plano. Há 
também a necessidade de um controle 
financeiro mais detalhado, como 
contas bancárias distintas, aplicações 
financeiras diferenciadas, etc. 

Também não é possível modelar, 
com precisão, as despesas futuras 
de longo prazo das patrocinadoras 

para a manutenção do equilíbrio 
dos planos, devido às incertezas 
inerentes ao processo de realização de 
projeções atuariais. Dependendo das 
características da massa de segurados, 
é possível que o modelo de segregação 
acarrete em um aumento das despesas 
do ente federativo que poderia ser 
evitado pela adoção de outro método 
de equacionamento.

Observações Finais

O método de segregação de massas 
tem resultados extremamente positivos 
nos seguintes casos:

•Municípios com sistemas de 
previdência antigos, com muitos 
benefícios já concedidos e pouco ou 
nenhum patrimônio acumulado, onde 
o RPPS já é financiado, na prática, pelo 
regime de caixa;

•Municípios onde a folha de benefícios 
é muito inferior às contribuições 
previdenciárias.

Nesses dois casos, é possível 
estabelecer uma segregação de massas 
sem elevar de imediato as despesas do 
ente público. 
O equacionamento do déficit se 
dará de forma suave, ao longo dos 
anos, conforme os servidores vão se 
aposentando.

Benedito Cláudio Passos 
é formado em Matemática e Atuária, mestre em Engenharia da Produção 

– COPPE e pesquisador em Previdência Social pelo Núcleo Atuarial de 
Previdência – NAP da COPPE/UFRJ

Paulo Arthur Vieira 
é atuário MIBA/MTB 1.521, bacharel em 

Ciências Atuariais pela UFRJ e faz avaliações atuariais para RPPS desde 2005
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RPPS artigo

Evidência
A PUBLICIDADE PELAS ENTIDADES DO RPPS

A previdência social brasileira tem 
dois regimes distintos, que podem 
ser definidos como o Regime Geral da 
Previdência Social (RGPS), destinado 
primordialmente ao setor privado 
(também ao  “servidor ocupante, 
exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração bem como de outro 
cargo temporário ou de emprego 
público”, nos termos do artigo 40 § 13, 
da Constituição Federal), bem como 
o Regime dos Servidores Públicos 
(RPPS), definido pelo artigo 40, caput, 
também da Constituição Federal, sendo 
aplicável aos “servidores titulares de 

por Fernando Gomes Rosa *

cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações”.
 
O Regime Geral da Previdência é gerido 
pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro 
Social. Por outro lado, tem-se entendido 
que é opção do ente federativo criar ou 
não seu regime próprio de previdência 
social. Assim sendo, criado o RPPS, 
deve a entidade atentar-se para as 
inúmeras obrigações constantes da Lei 
n. 9.717/98, para que tenha legalidade 
a criação do instituto de previdência. 

Além disso, o Regime Próprio dos 

Servidores Públicos é organizado 
em termos gerais e fiscalizado pelo 
Ministério da Previdência Social. 

Assim, segundo a Orientação Normativa 
n. 02/2009, a unidade gestora do 
RPPS constitui-se em uma “entidade 
ou órgão integrante da estrutura da 
administração pública de cada ente 
federativo que tenha por finalidade a 
administração, o gerenciamento e a 
operacionalização do RPPS, incluindo 
a arrecadação e gestão de recursos e 
fundos previdenciários, a concessão, 
o pagamento e a manutenção dos 
benefícios“. 
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Evidência

Fernando Gomes Rosa é promotor de Justiça em Goiás

 
Tratando-se de órgão ou entidade 
pública, as unidades gestoras do 
RPPS devem atenção aos princípios 
constitucionais que regem a 
administração pública direta e indireta, 
elencados no artigo 37, caput, da 
Constituição Federal,  especialmente 
o da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência.

Embora o assunto seja amplo, no que 
pertine, especificamente, sobre a 
publicidade, ensina Hely Lopes Meirelles 
que, “como princípio de administração 
pública (CF, art. 37, caput), abrange 
toda a atuação estatal, não só sob o 
aspecto de divulgação oficial de seus 
atos, como também de propiciação de 
conhecimento da conduta interna de 
seus agentes” .  

Com respeito à publicidade, pode 
surgir a dúvida quanto à existência de 
autorização legal para a divulgação de 
notícias referentes aos institutos de 
previdência, em órgãos públicos ou 
privados da imprensa. Nesse aspecto, 
salvo melhor juízo, a própria Carta 
Magna diz que a regulamentação 
aplicável é a geral dos órgãos 
públicos, conforme o artigo 37 § 1º 
(“A publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, 

dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos”). De fato, ensina 
Maria Sylvia Zanella di Pietro, com 
amparo em Gordilo, que os atos do 
órgão público não são imputáveis a 
seu gestor, mas ao órgão ou entidade 
administrativa. “Ele é apenas o órgão 
que formalmente manifesta a vontade 
estatal” .  

Ademais, a própria Lei 9.717/98 dispõe 
sobre a eficiência e a publicidade que 
devem marcar a administração do 
RPPS (artigo 1º, inciso VI), garantindo 
pleno acesso às informações de gestão 
e disciplinando a participação de 
representantes dos servidores públicos 
e dos militares ativos e inativos, nos 
colegiados e instâncias de decisão, nos 
quais haverá discussão e deliberação 
sobre seus interesses. 

Ainda, demonstrando a importância 
da publicidade na gestão da RPPS, a 
Orientação Normativa n. 02/2009 do 
MPS disciplina que “a unidade gestora 
deverá garantir pleno acesso dos 
segurados às informações relativas à 
gestão do RPPS” pelo “atendimento a 
requerimento e pela disponibilização, 
inclusive por meio eletrônico, dos 
relatórios contábeis, financeiros, 
previdenciários e dos demais dados 

pertinentes” (artigo 21).

A divulgação pela unidade gerencial 
do RPPS, como de costume, pode dar-
se por órgão oficial ou pela imprensa 
particular.  

A administração da RPPS, portanto, 
deve ser pautada pela eficiência e 
publicidade. Com o conhecimento dos 
assuntos envolvendo a gestão, têm 
os segurados condição de se informar 
sobre o andamento das atividades 
da unidade gestora, o que é de seu 
inegável interesse. Evidentemente, 
caso a publicidade tenha por 
desiderato a promoção pessoal do 
gestor da entidade, estarão sujeitos os 
responsáveis por ato de improbidade 
administrativa (Lei n. 8429/92, art. 
11, caput), vez que violado o princípio 
constitucional da impessoalidade (art. 
37, caput). 

Dessarte, a conjugação das disposições 
constitucionais e da legislação 
infraconstitucional permite concluir 
que os institutos de previdência do 
RPPS estão autorizados a fazer a 
divulgação de seus atos pelos órgãos da 
imprensa oficial ou particular, devendo 
a publicidade possuir caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, 
sem que se tenha por finalidade a 
promoção pessoal dos gestores.          
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Aposentadorias do servidor público
Saiba como estão sendo feitos os cálculos dos seus proventos

A E.C. 41/03 criou regras permanentes 
para servidores que entraram no serviço 
público após 01/01/2004, e por opção, 
aos que já estavam. Ficou estipulado 
que o cálculo dos proventos deveria ser 
realizado através da média contributiva 
de julho/94 até a data da aposentadoria 
e que o provento teria como reajuste 
o índice fixado pelo RGPS. Nesta regra, 
temos as aposentadorias: integral, 
aposentadoria por idade, compulsória 
e por invalidez. No caso de proventos 
proporcionais, a proporcionalidade ao 
tempo de contribuição era aplicada 
sobre esta média. Caso o cálculo 
da média fosse maior que a última 
remuneração, com base no § 2º. do art. 
40 da C.F., deveria ser aplicada a última 
remuneração para ser pago 100% ou 
ser aplicada à proporcionalidade. 

Recentemente foi aprovada a E.C. 
70/12, que criou uma espécie de Regra 
de Transição. Só tem direito a ela o 
servidor que tiver entrado no serviço 
público até 30/12/2003.  

A E.C. 70/12 não concede a integralidade 
a todas as aposentadorias por invalidez. 
Se nos atentarmos, o que alterou foi a 
base de cálculo. Assim, ficou definido 
que quem entrou no serviço público 
até o advento da E.C. 41/03, e que 

se aposentou ou vai se aposentar por 
invalidez permanente, a base de cálculo 
dos seus proventos não é mais a média 
contributiva, e sim a última remuneração 
do servidor ativo. Para aqueles 
portadores de doenças específicas em lei, 
os proventos corresponderão à totalidade 
de sua última remuneração, e, aqueles 
portadores de doenças não especificadas 
em lei, o cálculo da proporcionalidade fica 
mantido, no entanto, tão somente sobre 
a base de cálculo da última remuneração. 

No entanto, para os servidores que 
entraram no serviço público a partir de 
01/01/2004 e se aposentaram ou vão 
se aposentar por invalidez é necessário 
que o cálculo seja com base na média 
contributiva, sendo necessário comparar 
com a última remuneração.  

A E.C. 70/12 também disciplina sobre 
o reajuste desses proventos, inclusive 
as pensões oriundas deste tipo de 
aposentadoria. Assim, quem se aposentou 
ou vai se aposentar nesta regra, tem ou 
terá direito a paridade de reajuste com o 
servidor ativo.  

Dessa forma, deve ser feita a revisão 
destas aposentadorias por invalidez 
permanente, no prazo de 180 dias, para se 
verificar qual a base de cálculo e o reajuste 

aplicado, e em se observando alguma 
diferença a receber, - se for a maior em 
benefício do servidor, pelo princípio da 
irredutibilidade de vencimentos - o valor 
maior deverá ser pago em apartado no 
demonstrativo de pagamento, devendo 
ser descontado esta diferença quando 
dos demais reajustes. Em sendo a 
menor, esta diferença será paga a partir 
de 30/03/2012. 

O Ministério da Previdência deverá 
editar Nota Técnica de como proceder 
nestes casos. Por isso, os RPPS’s devem 
providenciar análise de cada processo 
de aposentadoria por invalidez, para 
que as revisões sejam realizadas logo 
após a publicação da Ordem Técnica.
    
É importante frisar que feita a revisão, 
os processos deverão ser remetidos ao 
Tribunal de Contas para reexame da 
matéria. 

RPPS artigo por Elisa Maria Rocha*

Elisa Maria Rocha

é advogada efetiva de Barretos/SP, especialista em 
Previdência Pública e  professora do IBRAP - Instituto

Brasileiro de Administração Pública
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Este artigo discute aspectos jurídicos 
atinentes à política de Previdência 
Complementar do Funcionalismo 
Público, em especial da Lei nº 12.618, 
de 30/04/2012, que instituiu o regime 
de previdência complementar para os 
servidores públicos federais. 
A previdência complementar dos 
servidores públicos está prevista nos 
§§ 14 a 16 do artigo 40 da Constituição 
Federal (CF) e pode ser instituída 
mediante lei de iniciativa do Poder 
Executivo do ente, por meio de entidade 
fechada de previdência complementar 
de natureza pública, que oferecerá 
planos de benefícios somente na 
modalidade de contribuição definida. 
No que se refere à União Federal, o art. 
3º, § 7º da Lei 12.618 prevê o prazo 
de 24 meses, contados a partir da 
vigência da instituição da previdência 
complementar para o servidor que 
tiver ingressado no serviço federal até 

a data anterior ao início da vigência do 
regime, exercer o direito de opção para 
aderir ao plano. Sucede que, mencionada 
limitação temporal, salvo melhor juízo, é 
contaminada de inconstitucionalidade, 
posto que a CF, em seu art. 40, § 15, 
não prevê qualquer tipo de prazo para o 
exercício desse direito. 
Outra questão é a do regime jurídico 
do pessoal das fundações federais 
de previdência complementar, já que 
o regime de pessoal da União é o 
estatutário (Lei 8.112/90). Ora, se essas 
fundações integrarão a administração 
indireta da União (art. 8º da Lei 12.618), 
como contratarão pessoas sob a égide do 
regime celetista (art. 7º da Lei 12.618) se 
a CF, no caput do seu artigo 39, após o 
julgamento da ADI nº 2.135-4, preceitua 
que os entes da federação manterão 
regime jurídico “único” para os seus 
servidores? 

Outro ponto versado na lei (art. 
9º) é a aparente contradição entre 
a obrigatoriedade das fundações 
observarem os princípios da eficiência e 
economicidade de forma a diminuir as 
despesas administrativas e a autorização 
para se criar fundação em cada Poder 
da União (art. 4º) – situação que reduz 
a possibilidade de ganhos de escala. Ao 
que tudo indica, o Governo Federal evitou 
instigar discussão similar à travada nos 
autos da ADI nº 3.297-6, sobre suposta 
ofensa à autonomia dos Poderes frente 
à exigência de unidade gestora para 
manutenção dos RPPS’s, prevista no § 20 
do art. 40 da CF. 
De toda forma, a iniciativa da União 
revela-se passo importante para, em 
certa medida, buscar restabelecer o 
equilíbrio atuarial do seu RPPS, já que 
desonerará gradativamente as obrigações 
previdenciárias do Tesouro Nacional. 

Previdência Complementar
Considerações sobre o projeto de lei 02/2012

RPPS jurídico por Fernando Ferreira Calazans*

Fernando Ferreira Calazans
Advogado, Mestre em Administração Pública. É Assessor Jurídico da Secretaria de Gestão Previdenciária do 

Município de Belo Horizonte e ex-Gerente de Benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais, professor de Direito Previdenciário. E-mail: fernandocalazans@adv.oabmg.org.br
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CPP
Certificação Profissional Previdenciária

O cenário dos RPPS’s deu um salto de 
qualidade com a inclusão da certifica-
ção profissional em investimentos no 
currículo mínimo dos seus gestores. É 
inegável e visível o avanço do conheci-
mento e da inteligência na gestão finan-
ceira dos recursos. Obrigatória, hoje, 
para os responsáveis pela gestão dos 
RPPS’s que possuam mais de cinco mi-
lhões de reais de reservas e disponibili-
dades financeiras, também foi adotada 
como conhecimento indispensável para 
todos que participam da gestão destas 
entidades previdenciárias.
Conselheiros, procuradores, contadores 
e demais assessores envolvidos no dia 
a dia da previdência no serviço públi-
co passaram a sentir a necessidade de 
buscar maior conhecimento na gestão 
financeira e aderiram às certificações 
profissionais em investimentos. Este 
novo panorama permitiu a introdução 
de produtos financeiros indispensáveis 
para o desenvolvimento dos RPPS’s e 
que incrementaram o financiamento 
atuarial deste segmento.
Quase sessenta bilhões de reais são as 
reservas dos RPPS’s no âmbito munici-
pal e isso se deve, primordialmente, em 
razão dessa capacitação introduzida em 
26/10/2007, pela Resolução BACEN nº 

3.506, posteriormente regulamentada 
pela já falecida Portaria MPS nº  155, de 
15 de maio de 2008. Após a evolução da 
regulamentação, hoje o marco é a Reso-
lução BACEN nº 3.922, de 25/11/2010 e 
a regulamentação do MPS, determinada 
pela Portaria nº 519, de 24/08/2011, que 
de forma unânime interferiram positiva-
mente no dia a dia dos regimes próprios.
Porém, um grande resultado nas aplica-
ções seria conseguir ultrapassar a meta 
atuarial em 1 ponto percentual, acima 
dos 6% de juros reais ao ano praticado 
pela esmagadora maioria dos RPPS’s. Mas 
uma má gestão previdenciária pode inter-
ferir negativamente na meta atuarial, por 
exemplo. A má gestão pode causar preju-
ízos muitas vezes maiores do que este pa-
tamar de um ponto percentual acima da 
meta atuarial. O mesmo pode acontecer 
com uma má gestão dos benefícios previ-
denciários. Conceder benefícios de forma 
equivocada pode gerar prejuízos contínu-
os, muitas vezes maiores do que uma boa 
gestão financeira.
Não basta, assim, se contentar com o 
sucesso da certificação profissional dire-
cionada aos ativos dos RPPS’s e sim pas-
sar para a próxima etapa do crescimento 
dos institutos. Obrigar seus gestores a se 

certificarem em relação aos demais as-
pectos da gestão é condição primordial 
para este próximo passo. Estar à fren-
te de um sistema de previdência dos 
servidores públicos requer habilidade 
em diversas áreas do conhecimento. 
A previdência dos servidores públicos 
é construída com base no direito, con-
tabilidade, atuária, recursos humanos, 
administração, medicina e até propa-
ganda, necessária na obrigação primor-
dial da disseminação da cultura previ-
denciária e divulgação das informações 
obrigatórias como extrato previdenciá-
rio, por exemplo.
A certificação profissional previdenciá-
ria já passa a ser tão importante para os 
RPPS’s, que é objeto de discussão tanto 
nas associações, sejam elas estaduais 
ou nacionais, bem como no CONAPREV, 
que já conta com demanda no sentido 
de criação da certificação profissional 
previdenciária formalizada pela ABI-
PEM.
Esperamos que, em breve, partilhemos 
desta certificação, garantindo profissio-
nais qualificados na gestão dos RPPS’s 
e seguindo os passos das certificações 
profissionais de mercado financeiro in-
troduzidas e consolidadas para os regi-
mes próprios.

RPPS artigo por Cristiano Lefevre *

Cristiano Lefevre 
é advogado, consultor previdenciário e gestor do

 Instituto de Regime Próprio de Catalão – IPASC/Pró-Saúde
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Cristiano Lefevre 

Equilíbrio necessário

RPPS mercado por Rogério Zico*

Rogério Zico, da Set Investimentos, 
fala da expectativa em relação aos 
investimentos do RPPS com vistas ao 
cumprimento da meta atuarial
Está havendo um esforço muito grande 
por parte do governo em alinhar a 
taxa de juro real brasileira a níveis 
internacionais, a estratégia do gestor 
deve ser a de usar toda ferramenta 
que a legislação permite como Fundo 
de Crédito Privado, FIP, FIDIC e Renda 
Variável, principalmente.
Os gestores encontrarão dificuldades 
em atingir, no curto prazo, a meta 
atuarial INPC + 6% a.a., só com 
aplicações de renda fixa, pois temos 
como meta de juros a taxa Selic 
em 9,00% a.a. (com expectativa de 
queda). Se considerarmos uma inflação 
beirando 5,12% a.a. (último boletim 
Focus) sobram 3,69% a.a. de juros reais, 
ou seja, muito abaixo da meta atuarial.
A queda nos juros prejudica alguns 
ativos de renda fixa, mas costuma 

Rogério Zico
 é comercial institucional de RPPS na  SET Investimentos

beneficiar o mercado de ações, 
principalmente no Brasil, que ainda 
possui uma taxa muito alta comparado 
com o mundo. Isso ocorre porque os 
investidores migram para aplicações 
com um pouco mais de risco buscando 
ganhos mais elevados.
O grande desafio para alcançar a meta 
atuarial em um cenário de queda 
da taxa básica de juros, os Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS’s), 
terão que começar a investir em 
produtos estruturados, que oferecem 
maior rentabilidade, como fundos 
imobiliários, fundos de participação em 
empresas e fundos de crédito privado. 
Os riscos embutidos nessas estratégias 
exigem muita cautela na alocação dos 
recursos.
Sempre defendemos que quando se fala 
em exposição de riscos para o gestor 
de RPPS, não é que ele deva investir 
sem conhecimento. É preciso conhecer 
cada produto a fundo evitando, assim, 

surpresas desagradáveis no futuro. 
Estruturas mais complexas como 
os Fundos Imobiliários, Crédito 
Privado, Fundo de Participações, 
FIDCs, etc. que são produtos de 
investimentos de longo prazo, 
acima de cinco anos, serão uma 
boa alternativa para contribuição 
no atingimento das metas atuarias, 
desde que sejam bem analisados 
e avaliados, pois são estruturas 
bem complexas e requer bastante 
atenção na análise. 
Na renda variável, a bolsa começou 
o ano bem, fechando o mês de 
fevereiro com quase 20% de ganho 
acumulado, apesar de ter tido uma 
realização em março e abril em 
função ainda do cenário externo, 
acreditamos que ainda é uma boa 
alternativa para o médio e longo 
prazo.
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Referência na fita!

Existem empresas que encaram o desafio de fazer diferente no mercado, 
e assim fazem. A Referência Gestão e Risco é um desses diferenciais. 
Gerida por jovens empreendedores, a empresa está presente na vida da 
sociedade em segmentos diversificados. Patrocina a equipe de esportes 
máster do Farrapos Rugby Clube de Bento Gonçalves/RS, mostrando que 
o esporte também é um ótimo investimento.
A empresa também acredita na máxima de quem não é visto não é 
lembrado. Tanto, que usou das alturas para aparecer. A Referência criou 
alvoroço nas praias gaúchas. A empresa circulou com uma faixa no céu do 
Rio Grande do Sul, de Tramandaí até Torres, despertando a curiosidade 
de quem relaxava na areia e aumentando a credibilidade com os gestores 
que descansavam no belo litoral norte gaúcho. 
Outra ferramenta que deu o que falar foi usar o ônibus da Referência, 
inaugurado no dia 1º de março após o primeiro dia do Simpósio da AGIP. 
A empresa proporcionou a 15 participantes de diversos Estados do Brasil 
um passeio até o Barra Shopping Sul, indo pela Orla do Guaíba.  E o ônibus 
será usado pela Referência para realizar ações sociais e beneficentes, 
mostrando que uma empresa pode crescer muito com ações que 
envolvam o cliente e a comunidade, fortalecendo o relacionamento. 

RPPS curtas
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Sapucaia/RJ – Evandro Antônio da Silva, um 
dos fundadores da AEPREMERJ - Associação 
das Entidades de Previdência dos Municípios 
do Estado do Rio de Janeiro, e atual gestor 
do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Servidores Públicos do Município de Sapucaia 
– IAPSS está trabalhando para fortalecer o 
regime próprio municipal. Além de eventos, 
realizar ações que resultem em benefício para 
os associados fazem parte da meta de trabalho 
do presidente Evandro.

Ipojuca/PE – O FUNPREI – Fundo de Previdência do Município 
do Ipojuca, dirigido por Josenildo Fonseca e equipe,  se destaca 
pelo trabalho incansável de fortalecimento do regime próprio no 
município de Ipojuca. O foco do FUNPREI para os próximos dias 
é fechar a programação do evento que vai discutir aspectos do 
RPPS. Dentro da programação de palestras, previsão de contar 
com palestrantes ligados ao Ministério da Previdência Social. Na 
foto, um registro da equipe FUNPREI recepcionando, muito bem, 
a diretora da revista RPPS do Brasil, Iliane Fonseca, que passou 
férias na bela Porto de Galinhas.

CONVERSE CONOSCO
SÃO PAULO 11 3292 1400 

RIO DE JANEIRO 21 2101 8300 
fundos@concordia.com.br

PARA INVESTIMENTOS EM LONGO PRAZO
É PRECISO UM PARCEIRO SÓLIDO E EFICIENTE

CONCÓRdia: 3,9 bilhõES Em RECuRSOS admiNiStRadOS
A gestão dos Fundos Concórdia tem sido reconhecida pelos principais veículos especializados 
como uma das melhores do mercado. Afinal, seus fundos de renda fixa e multimercado têm se desta-
cado pela performance e solidez. Além disso, a Concórdia é a corretora pioneira na estruturação, 
administração e distribuição de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDCs.  
Conheça nossos fundos de investimento que buscam a melhor rentabilidade e o menor risco.

fUNDOS DE INvEStImENtO NÃO cONtAm cOm gARANtIA DO ADmINIStRADOR DO fUNDO, DO gEStOR DA cARtEIRA, DE qUALqUER mEcANISmO DE SEgURO OU AINDA DO fUNDO gARANtI-
DOR DE cRéDItOS - fgc. A RENtAbILIDADE ObtIDA NO PASSADO NÃO REPRESENtA gARANtIA DE RENtAbILIDADE fUtURA. é REcOmENDADA A LEItURA cUIDADOSA DO PROSPEctO E REgULAmEN-
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Cajazeiras/PB – A Prefeitura Municipal não 
faz repasse ao IPAM e a dívida com o instituto 
chega a quase 2 milhões de reais. Em um 
diagnóstico da atual realidade da Prefeitura 
junto ao IPAM, o tesoureiro Uanderson 
Bandeira mostrou um quadro que deixou 
todos os presentes na sessão preocupados. 
Segundo ele, a Prefeitura não realiza o repasse 
mensal de pouco menos de 250 mil reais 
referente a parte patrimonial, desde outubro 
de 2011, totalizando cerca de 2 milhões 
de reais. Outra revelação preocupante de 
Uanderson, é que o parcelamento anterior 
da dívida feito pelo ainda prefeito Léo Abreu, 
não foi cumprido desde que foi firmado. O 
débito total da Prefeitura, incluindo todas as 
gestões até o prefeito atual, deve ultrapassar 
os 14 milhões de reais.
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Santos/SP – Realizado dias 19 e 20, no Mendes 
Convention Center, o 8º Congresso estadual da APEPREM 
- Associação Paulista de Entidades de Previdência do 
Estado e dos Municípios, reuniu 600 administradores 
de institutos de previdência.  “Conseguimos o público 
almejado e a receptividade do IprevSantos e da Prefeitura 
foi decisiva para o sucesso do evento”, disse Lúcia Helena 
Vieira, presidente da APEPREM. A presidente do Iprev 
(Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 
de Santos), Anamara Simões Martins, observou que “o 
congresso cumpriu com os seus objetivos de qualificação 
profissional, além de contribuir para o fortalecimento das 
regras próprias da previdência social, que, como política 
pública, precisa ter gestão profissional”.

Goiás - Goiasprev vai unificar dados com Ministério da Previdência.O 
governo de Goiás, por meio da Secretaria de Gestão e Planejamento 
(Segplan), a Goiasprev e o Ministério da Previdência assinaram acordo 
de trabalho visando a unificação da base de dados e a realização 
do censo previdenciário dos servidores públicos estaduais. Goiás é 
o terceiro Estado a aderir ao projeto do Ministério da Previdência, 
que prevê a criação do Cadastro Nacional de Servidores Públicos da 
União, Estados e Municípios. O acordo contribuirá para a redução 
de fraudes e poderá representar economia inicial de R$ 10 milhões 
para o governo de Goiás, em equipamentos, programa de alto 
custo e contratação dos profissionais. O cadastro é uma obrigação 
legal, ele vai ajudar a identificar a acumulação indevida de cargos, 
possibilitar que a liberação da aposentadoria do servidor seja mais 
ágil, permitir a compensação previdenciária entre os vários regimes, 
melhorar a avaliação atuarial com dados de melhor qualidade sobre 
os servidores e seus dependentes, sobre o tempo anterior à entrada 
no órgão onde ele trabalha e vai se aposentar.



RPPS DO BRASIL   • 21

São Luís/MA - Instituto de Previdência e Assistência d de São Luís (IPAM) 
implanta novo sistema de gestão previdenciária (SIPREV) e deve receber ISO 
9001 este ano. O novo sistema de gestão permite agilidade e excelência no 
atendimento. O IPAM recebeu uma pré-auditoria do Bureau Veritas do Brasil 
(BVQI), empresa líder em certificação no país em qualidade de gestão, que 
analisou documentalmente o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), que está 
sendo implantado no órgão. A auditoria tem o objetivo de certificar o Instituto 
aos requisitos normativos da ISO 9001, versão 2008. A concepção do sistema 
tem como uma de suas bases a utilização de soluções tecnológicas, como 
por exemplo, o Sistema Informatizado para Gestão do Regime Próprio de 
Previdência Social (SISPREV WEB) e a Intranet (rede de computadores privada, 
utilizada apenas dentro da empresa). Segundo o presidente do Instituto, 
Guilherme Abreu, todos os procedimentos do órgão foram mapeados e 
descritos, possibilitando a informatização dos fluxos de trabalho por meio da 
utilização da intranet.

Curitiba/PR – Durante evento, Ministério da 
Previdência conhece soluções do Instituto 
Curitiba de Informática (ICI).  O objetivo 
do encontro, segundo a presidente do 
IPMC, Walkiria WiziackZauith de Pauli, 
foi apresentar ao Ministério as soluções 
utilizadas pela Prefeitura de Curitiba, as 
quais foram desenvolvidas pelo ICI. Foram 
demonstrados os portais institucional e 
de serviços do IPMC, o sistema de gestão 
previdenciária CuritibaPrev, além de cases 
de Business Intelligence. Participaram do 
evento,  pelo Ministério da Previdência: 

Leonardo José Rolim Guimarães, secretário de Políticas da Previdência Social; 
Otoni Gonçalves Guimarães, diretor do Departamento dos Regimes de 
Previdência do Serviço Público e Nancy Abadia de Andrade Ramos, coordenadora 
geral de Estudos Técnicos, Estatísticos e Informações Gerenciais. Pelo IPMC, 
estiveram presentes a presidente Walkiria  WiziackZauith de Pauli, a diretora de 
Previdência, Jocelaine Moraes de Souza, a assessoria jurídica Majoly Aline dos 
Anjos Hardy e o assessor Gerenaldo Emerson Gomes.
 

Teresina/PI -  O Fundo Previdenciário dos servidores da Prefeitura de Teresina 
deve chegar o final do ano com um montante de R$ 300 milhões. O presidente 
do Instituto,  Alberto Monteiro, lembra que nos últimos dois anos o Fundo 
teve um aumento recorde, passando de R$ 95 milhões para R$ 245 milhões.  
Para tanto, o órgão atua com duas frentes de ação: a primeira corresponde a 
aplicação dos recursos do Fundo em modalidades diferentes de investimento 
com alta rentabilidade e a segunda diz respeito a recuperação previdenciária 
junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O município de Teresina 
possui, atualmente, 17 mil servidores ativos, 2.432 aposentados e 838 
pensionistas. Com uma maior arrecadação, o órgão poderá melhorar ainda a 
mais qualidade dos serviços oferecidos aos segurados.



RPPS DO BRASIL   • 22

Jornalista Sidney Rezende fará cobertura do 12º 
Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM. 
O site do jornalista, o SRZD, estará presente no 
evento, registrando tudo. O Congresso, que 
acontecerá de 29 a 31 de julho, em Campo 
Grande/MS, promete ser um sucesso. A parceria 
para a cobertura do evento foi sacramentada 
em acordo entre Heliomar Santos, presidente da 
Associação, e o jornalista, proprietário do portal 
de notícias. Além de estar presente fazendo o 
registro do acontecimento, Rezende participará 
palestrando na abertura, no dia 30, o tema: 
“Como o Brasil venceu a crise”.

Palmas/TO - TCE/TO sediou 
evento nacional sobre 
Institutos de Previdência. 
Representantes de Tribunais 
de Contas e Institutos 
Previdenciários de todo 
o País se reuniram, nos 
dias  9, 10 e 11 de maio 
em Palmas/TO, no 1º 
Congresso Nacional dos TC’s 
e Institutos de Previdência. 
Com o tema: “Orientação, 
Acompanhamento e 

Caxias do Sul/RS - Instituto de Previdência de Caxias do Sul realiza 
Campanha de Prevenção contra o Câncer de Mama para suas seguradas 
e dependentes. A campanha iniciou no dia 2 de maio e segue até 31 
de agosto. A mamografia é oferecida anualmente, de forma gratuita 
no período da campanha, para as mulheres beneficiárias do Instituto, 
a partir dos 35 anos de idade. Elas devem comparecer ao serviço de 
radiologia conveniado, com a solicitação do seu médico assistente ou 
solicitá-la no ambulatório do Instituto.

Campo Grande/MS - O novo prédio, sede do Instituto de Previdência 
de Campo Grande deverá ficar pronto em 1 ano, terá 1.550 m² 
de área construída, investimentos na ordem de R$ 4 milhões 
e proporcionará, diretamente, mais conforto e qualidade no 
atendimento previdenciário e de saúde para os 41.900 usuários, 
sendo 38.500 servidores municipais e dependentes, 2.700 
aposentados e 700 pensionistas. “Agora, o servidor vai contar com 
uma sede mais ampla, que oferecerá um atendimento mais digno”, 
ressaltou o prefeito Nelson Trad Filho, durante a solenidade.

Diante do desafio de alcançar a 
meta atuarial em um cenário de 
queda da taxa básica de juros, os 
Regimes Próprios de Previdência 
Social (RPPS), começam a investir em 
produtos estruturados, que oferecem 
maior rentabilidade, como fundos 
imobiliários, de participação em 
empresas e de crédito privado. Se 
antes a fronteira estava em produtos 
como fundos de ações, agora começa 
a ir além. A Caixa Econômica Federal, 
por exemplo, está estruturando 
um fundo de investimento em 
participações em empresas (FIP) 
voltado para infraestrutura para 
lançar no segundo semestre. A 
previsão é captar entre R$ 300 
milhões e R$ 500 milhões com fundos 
de pensão e RPPS, diz Sergio Bini, 
gerente nacional de investimentos 
corporativos da Caixa. O Banco do 
Brasil também estuda lançar um 
fundo de infraestrutura que contará 
com a alocação de regimes próprios.

Fiscalização – Perspectivas Atuais”, o evento teve como objetivo oportunizar aos 
servidores, jurisdicionados e gestores a reflexão de temas relacionados à área 
previdenciária, visando o aprimoramento de técnicas e fiscalização dos RPPS’s, 
atualizações normativas e discussões de assuntos atuais sobre o seguro social. Foram 
debatidos  “O novo marco regulatório dos RPPS’s, auditoria e fiscalização desses 
regimes próprios, Lei de licitações diante dos RPPS’s, novo Direito Previdenciário 
Brasileiro, entre outros assuntos ligados ao regime previdenciário”.
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Fundo previdenciário 
público chegará a R$ 
160 bi – A lei que cria a 
Fundação de Previdência 
Complementar do 
Servidor Público 
Federal (Funpresp) foi 
finalmente sancionada 
pela presidente Dilma 
Rousseff. A estimativa 
é de que, em 25 anos, a 
Funpresp administrará 
cerca de R$ 160 bilhões, 
patrimônio equivalente 
ao do maior fundo 
de pensão do país na 
atualidade, o Previ, dos 
funcionários do Banco 
do Brasil. O novo regime 
de aposentadoria dos 
servidores foi aprovado 

pelo Congresso no fim de março e valerá para quem for contratado após a 
implementação do fundo, que deverá ocorrer num prazo de 180 dias.

O NAP – Núcleo Atuarial de Previdência da COPPE/UFRJ, que funciona 
dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está desenvolvendo 
um importante projeto voltado para o RPPS.  Através da equipe formada 
pelos estudiosos Edson, Naldo, Benedito e Maurício, o NAP disponibiliza 
cálculos atuariais, gratuitamente, para os novos institutos de regime 
próprio que estão sendo criados no Brasil. Um bom exemplo, pra ser 
copiado.
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RPPS capa

A histórica Itaboraí, localizada no 
Estado do Rio de Janeiro, originada 
graças a junção de três vilas do 
passado colonial e imperial do Brasil: 
Vila de Santo Antônio de Sá, Vila de 
São Itaboraí e Vila de São José Del Rey, 
tradicional produtora de laranja até 
meados do século XX,  ganhou novo 
fôlego a partir da primeira década 
do século XXI. Economicamente e 
socialmente a cidade ganhou um novo 
impulso em seu desenvolvimento com 
a instalação do COMPERJ – Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro. O 
município carioca também colaborou 
muito pelo engrandecimento da seara 
cultura brasileira cedendo grandes 
políticos, pensadores e artistas.
E os itaboraienses tem motivos de 

sobra para comemorar. No aspecto 
da previdência social do servidor 
público, a população conta com um 
RPPS inovador e forte. Dirigido por 
Marta Coquito, o Itaprevi comemora as 
conquistas em 21 anos de existência, 
o instituto passou a ser um “porto 
seguro” no quesito previdência.  “O 
Itaprevi nunca tinha realizado concurso 
público, uma exigência do Ministério 
Público. Durante muitos anos, o 
Município não respeitou a questão 
dos repasses e a consequência foi ficar 
sem o CRP durante anos, e hoje temos 
a alegria de ter um Instituto dentro da 
legalidade e funcionando muito bem”, 
destaca  Marta ao comemorar o fato 
de o Instituto contar, em seu quadro 
administrativo, com 18 servidores 

devidamente capacitados para lidar 
com a questão previdenciária.
O ITAPREVI conta com aproximadamente 
1.000 (mil) aposentados e pensionistas e 
oferece assistência médica para efetivos 
e também para os comissionados.  
“Ainda precisamos conquistar muita 
coisa, mas estamos avançando 
continuamente. Existe muita demanda, 
estamos tendo muitos pedidos de 
aposentadoria e estão sendo realizados 
concursos públicos”, ressalta.
Com patrimônio elevado em mais de 
150% nos últimos anos, saiu de 25 
milhões de reais para quase 70 milhões 
nos dias atuais. “Acertamos muitas 
dívidas, conquistamos nossa  sede 
administrativa para atender melhor 
nosso servidor e tudo isso tem nos 

1º Seminário de Previdência realizado 
pelo            de Itaboraí/RJ ajuda a fomentar a

 cultura previdenciária brasileira

Marta Coquito, presidente do Itaprevi, fazendo a abertura solene do evento
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trazido bons resultados”, salienta a 
gestora.
No início do mês de março foi 
realizado o 15º Seminário Regional 
da AEPREMERJ e o 1º Seminário 
de Previdência de Itaboraí. Nesta 
oportunidade, também tomou posse os 
membros dos Conselhos Administrativo 
e Fiscal do ITAPREVI. O evento contou 
com a participação de 300 inscritos, 
várias empresas patrocinadoras e 
palestrantes especialistas no tema 
regime próprio como Zanita de Marco 
– coordenadora geral de normatização 
e acompanhamento legal de RPPS 
do Ministério da Previdência,   que 
abordou a temática “Atualização na 
legislação previdenciária e seus reflexos 
nos RPPS’s”.
 
Outro tema tratado foi “Análise de 
benefícios de risco – aposentadoria 
por invalidez e pensão por morte”, 
ministrada por Delúbio Gomes Pereira 
da Silva - auditor do Ministério da 
Previdência e membro do Conselho 
de recursos da Previdência. Aconteceu 
também uma mesa de debates 
tratando sobre “Cenário Econômico e 
Estratégia de Aplicações Financeiras 
para 2012”, com a participação do 
Banco do Brasil, Banco Rural, Banco 
Itaú, Banco BNP Paribas e Caixa 
Econômica Federal, a qual foi mediada 
pelo jornalista, apresentador do Conta 
Corrente da Globo News e editor do 
site www.sidneyrezende.com.br, Sidney 
Rezende. Outros temas tratados foram: 
“Implantação da Ferramenta Siprev/
Gestão”, ministrada por Celso da 
Silva Couto Júnior  - chefe de serviço, 
coordenação-geral de estudos técnicos, 
estatísticas e informações gerenciais/
DRPSP/SPS. O impacto das reformas 
da previdência na vida do servidor 
público foi abordado por André 
Oliveira - mestre em Ciências Jurídicas, 
professor de Direito Previdenciário, 
procurador federal e autor de obras e 
artigos previdenciários. O papel dos 
conselheiros na gestão dos RPPS’s foi 
tema da palestra do advogado e vice-
presidente da ABIPEM, Osório Chalegre 
de Oliveira e o evento terminou com 
a consultora previdenciária, Viviane 
Carvalho dos Santos, abordando os 
aspectos da aposentadoria e pensões 
no RPPS.

Marta Coquito, presidente do Itaprevi, fazendo a abertura solene do evento

Banda municipal 

Novo Conselho Administrativo e Fiscal do Itaprevi

Coral da melhor idade, de Itaboraí
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Quem é 
Marta Coquito?

Funcionária pública desde os 17 anos de idade, começou a trabalhar como estagiária. Aos 18, já estava 
efetivada na Secretaria de Educação. Fez faculdade de Pegagogia, não satisfeita, fez Teatro na UNIRIO, buscou 
conhecimentos na área do Direito e se formou advogada. De família humilde, viu na faculdade de Direito 
uma oportunidade de se realizar profissionalmente e fez pós-graduação em Direito Civil. Servidora pública 
do Estado do Rio de Janeiro, se orgulha em dizer que começou a sua vida profissional como professora. 
Estudou graças a bolsas de estudos e a ajuda de seus familiares, dividindo o tempo entre trabalho e escola, 
realizou seus sonhos. Também é pós-graduada em Administração Escolar, está concluindo outra pós em 
Direito Previdenciário, e hoje ajuda na realização dos sonhos dos itaboraienses. Ainda muito jovem ficou 
órfã de mãe e pai. Mãe de Larissa, Louíse e Lucas, casada com Manoel, Marta Coquito diz estar vivendo um 
momento muito especial e se emociona ao dizer que o trabalho frente ao ITAPREVI tem lhe proporcionado 
muito crescimento humano por ter que lidar com as fraquezas do ser humano e de encarar isso como um 
aprendizado. “Além desse aspecto, ver o trabalho sendo reconhecido é muito bom”, diz ao citar o diploma 
recebido da AEPREMERJ como um dos 15 gestores melhores do Estado do Rio; também o reconhecimento 
do Legislativo de Itaboraí na forma de um título de honra ao mérito pelos serviços prestados. “Agradeço 
em primeiro lugar a Deus por estar sempre cuidando de mim e da minha família e por permitir que eu viva 
estes momentos tão felizes. Agradeço ao meu esposo e meus filhos por suportarem a minha ausência em 
razão das longas horas de trabalho. Aos meus funcionários, sem os quais não conseguiria  ter realizado 
todos estes projetos. A AEPREMERJ, na pessoa de seu presidente Claudinei e na pessoa do amigo Evandro, 
que sempre me apoiaram. E um agradecimento muito especial ao prefeito Sérgio Soares, por ter confiado a 
mim esta importante tarefa de ser a gestora, indicada diretamente por ele para cuidar de um Instituto tão 
importante para a vida do servidor de Itaboraí, como é o ITAPREVI. A oportunidade que ele me deu foi muito 
importante para que eu pudesse me descobrir e me realizar como profissional. Agradeço também a todos 
os aposentados e pensionistas deste município que me apoiam e acreditam no meu trabalho”, finaliza Marta 
Coquito.
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O Ministério da Previdência social divulgou a Nota Técnica Nº 
02/2012/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS, fazendo considerações sobre a 
aplicação da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012, 
que estabelece critérios para o cálculo e a correção dos proventos 
da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que 
ingressaram no serviço público até  31/12/2003, data da publicação 
da Emenda Constitucional nº 41. Para maiores informações acesse: 
http://www.mps.gov.br/arquivos/office/3_120507-174747-049.pdf

A Portaria MPS Nº 170, de 25 de abril de 2012, publicada em 
26/04/2012, altera a Portaria MPS/GM n° 519, de 24 de agosto 
de 2011, que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros 
dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios.

Acesse: 
http://www.previdencia.gov.br/arquivos/

office/4_120508-105956-797.pdf

RPPS nota
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RPPS ranking por Paulo Di Blasi

Esse estudo elaborado por Paulo Ricardo Di Blasil, especificamente, para publicação na Revista RPPS do Brasil tem como objetivo ser 
um referencial de como o mercado de produtos destinados ao Regime Próprio está se comportando, não devendo ser visto como 
uma recomendação de investimento.

RENDA FIXA IMA (IMA-B 5+; IMA-B; IRF-M e IMA GERAL)
No levantamento feito para essa edição da Revista RPPS do Brasil foram utilizadas informações da base de dados Economática - Fonte 
ANBIMA. Fundos de renda fixa abertos, sem carência. PL mínimo de R$ 10 MM e/ou histórico mínimo de 3 meses. Amostra de fundos 
de renda fixa que concentra a maior parte do volume de recursos dos RPPS’s. Retorno no mês, retorno no ano e retorno nos últimos 
12 meses, com ranking de retorno no mês e limitação do número de posições conforme editoração da Revista RPPS do Brasil.

RENDA VARIÁVEL - FUNDOS DE AÇÕES e MULTIMERCADO
Para esse levantamento, usamos como fonte a base de dados Smart Investor - Fonte ANBIMA. Fundos de ações abertos, sem carência, 
sem alavancagem, de acordo com a classificação na base de dados da ANBIMA - IBX, IBOVESPA, SMALL CAP e DIVIDENDOS. Amostra 
de fundos multimercados abertos, sem carência, sem alavancagem (fundos de investimento com recursos dos RPPS’s e/ou por 
solicitação dos RPPS’s). PL mínimo de R$ 10 MM e/ou histórico mínimo de 12 meses. Retorno no mês, retorno no ano e retorno nos 
últimos 12 meses. Ranking de retorno no mês e levando em conta a limitação do número de posições conforme espaço destinado 
para diagramação do material na Revista RPPS do Brasil.

Ações Dividendos

Ações IBOVESPA Indexado
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Ações IBOVESPA Ativo
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* As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida por  Paulo Ricardo Di 
Blasi – titular desta coluna. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do  fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos 
FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de 
investimento. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Portanto, esse levantamento não é recomendação de investimento para os gestores de RPPS.

Ações IBRX Ativo
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Ações IBRX Indexado

Ações Small Caps

Renda Fixa
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RAIO X
A região Norte do Brasil também estimula a cultura previdenciária.

O Pará é um Estado lindo, uma mistura 
de ritmos, cores e de raças, tudo num 
convívio harmonioso, cultivando a 
valorização das coisas da terra.
O Amapá, um dos Estados brasileiros 
mais jovem, é o mais preservado, 
tendo 72% dos seus 14,3 milhões de 
hectares destinados a Unidades de 
Conservação e Terras Indígenas. As 
dezenove Unidades de Conservação do 
Amapá perfazem cerca de 9,3 milhões 
de hectares, tornando-o o único Estado 
da federação a destinar um percentual 
tão significativo de suas terras para 
à preservação ambiental. Os dados 
absolutos são de 10,5 milhões de 
hectares, que equivalem ao tamanho 
de um país como Portugal.
E esses dois Estados crescem 
também no aspecto previdenciário 
de regime próprio. Através do esforço 

da  Associação das Instituições de 
Previdência do Pará e Amapá – ASSIPPA, 
o RPPS tem sido fomentado, e os frutos 
começam a ser colhidos. Embora com 
poucos Institutos formalizados, 33 
nos dois Estados, a ASSIPPA trabalha 
para estimular a criação de novos 
RPPS’s. Para isso, realiza eventos como 
o Seminário Regional de Previdência 
– que aconteceu nos dias 10 e 11 de 
maio, em Paragominas/PA e mobilizou 
a discussão em torno da cultura 
previdenciária no Pará e Amapá. 
Criada, oficialmente, em 23 de junho 
de 2009, com jurisdição nos Estados 
do Pará e Amapá, a ASSIPPA é uma 
organização associativa que congrega a 
maioria das Instituições de Previdência 
dos Estados do Pará e Amapá e que 
atua principalmente no estímulo ao 
constante aprimoramento técnico-

administrativo destas instituições 
através de atividades de intercâmbio 
e encontros com profundo conteúdo 
técnico. 
O trabalho desenvolvido pela 
Associação já consolidou sua posição 
como a entidade mais representativa 
no cenário regional. A atual diretoria 
executiva foi eleita em reunião de 
assembleia geral  para um mandato de 
dois anos. À frente, como presidente 
da ASSIPA, está Ráulison Dias Pereira 
que também preside o Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos 
de Paragominas – IPMP e ainda exerce 
a vice-presidência Região Norte da 
Associação Brasileira de Instituições de 
Previdência dos Estados e Municípios – 
ABIPEM.

Conheça mais sobre a ASSIPA:
 www.assippa.com.br 

RPPS em foco

Belezas naturais encantam os visitantes dos Estados do Pará e Macapá O presidente Ráulisson
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Santana
vivendo uma experiência previdenciária positiva

Criado através através da lei 241/1995-
PMS de 23 de junho de 1995, o Fundo 
de Previdência do Município de 
Santana - FPMS, o mesmo teve sua 
denominação alterada pela Lei nº 
546/2001, para Instituto de Previdência 
do Município de Santana - SANPREV, 
considerado de personalidade jurídica 
de direito público com autonomia 
administrativa e financeira, de natureza 
autárquica, sem fins lucrativos, sob 
a forma de serviço social autônomo, 
passando a dar cobertura a benefícios 
como aposentadoria por invalidez, 
compulsória e voluntária por idade 
(aos segurados), pensão por morte (aos 
dependentes). 
O Instituto tem como objetivo gerenciar 
o sistema de previdência dos servidores 
públicos do Município, titulares de 
cargo efetivo e destina-se a execução 
do Regime Próprio municipal. 
Atualmente, o Instituto administra 
a contribuição previdenciária de 

aproximadamente 1.850 servidores 
dos poderes executivo e legislativo, 
primando pela manutenção dos 
benefícios de 68 aposentados e 45 
pensionistas  atendidos pelo Instituto 
de acordo com o previsto em lei. 
A SANPREV obedece a princípios 
como sistema solidário de seguridade 
com obrigação de participação dos 
servidores e dos poderes do município, 
mediante contribuição; aposentadorias 
e pensões pagas em valores não 
inferiores ao salário mínimo vigente 
no país; revisão dos proventos de 
aposentadorias e pensões, na mesma 
proporção e na mesma data, sempre 
que se modificar a renumeração dos 
servidores em atividade, na forma 
do disposto na Constituição Federal; 
caráter democrático e descentralização 
da gestão administrativa, com a 
participação de representantes 
dos Sanprev, possuindo estrutura 

organizacional que conta com a 
participação direta dos servidores 
públicos, representantes dos poderes 
do município, de forma que os próprios 
interessados tenham controle de seu 
sistema previdenciário.
Localizado em sede própria, o SANPREV 
conta com 23 colaboradores, além 
da diretoria e realiza projetos como o 
Ação Sanprev - um compromisso social 
realizado uma vez ao ano. 
Os recursos financeiros, administrados 
pelo RPPS, são investidos em aplicações 
de renda fixa e/ou renda variável, 
realizados de acordo com a política de 
investimento vigente. Esses recursos 
são aplicados de forma a obter um 
retorno seguro, visando garantir o 
equilíbrio financeiro. 
O retorno dos investimentos, 
juntamente com a arrecadação das 
contribuições, permitirá que o Instituto 
possa realizar o pagamento de seus 
beneficiários.

RPPS em foco
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Ipasemar
bons resultados garantem rentabilidade

Criado em 1996, por meio da Lei 
Municipal nº 13.907, o Instituto de 
Previdência dos Servidores de Marabá 
(Ipasemar) tem alcançado excelentes 
resultados na gestão dos benefícios 
previdenciários. A partir de uma política 
de investimentos fundamentada nas 
resoluções do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e de diretrizes que são 
revistas anualmente, o Instituto conta 
com um montante de reserva que se 
aproxima das cifras dos R$ 119 milhões. 
Estima-se que, até o final deste ano, 
esse montante aumente em 22,5%.
Nos últimos três anos, o Ipasemar 
registrou crescimento superior a 
100% em suas reservas. A entidade 
tem conseguido manter o equilíbrio 
financeiro, a exemplo do superávit 
atuarial na ordem R$ 17,3 milhões 
apresentado em 2011. Esse resultado foi 
alcançado graças à boa administração 
de seus ativos no mercado financeiro e 
a gestão eficiente na administração dos 
benefícios e despesas administrativas. 
Segundo o presidente do Ipasemar, 
Karam El Hajjar, até março de 2012, o 
Instituto acumulou rentabilidade de 
5,46%. Atualmente, mais de 6,5 mil 
servidores municipais contribuem 
para o Instituto. A contribuição dos 
servidores e da parte patronal é de 
aproximadamente R$ 1,9 milhão 

mensal.  Quanto aos inativos, o 
Ipasemar conta com 259 servidores 
com benefício de aposentadoria; 104 
dependentes recebendo benefício de 
pensão por morte e 155 servidores 
ativos em benefício de auxílio doença 
e salário maternidade, totalizando 
uma despesa mensal de R$ 560 mil, 
segundo o presidente. “Os desafios 
ainda são grandes e, em curto prazo, 
o mais importante é viabilizar o 
recadastramento de todos os servidores 
ativos e inativos, pois somente 
assim poderemos ter uma base de 
dados mais completa, melhorando 
consideravelmente os nossos controles 
e as avaliações atuariais futuras”, afirma 
Karam.

Marabá
Em Marabá, a prosperidade econômica 
não está restrita ao seu Regime Próprio 
de Previdência Social. Localizada a 500 
quilômetros da capital, às margens do 
Rio Tocantins, desde a sua fundação 
em 1913, a cidade tem atraído o 
interesse dos brasileiros, em especial 
a partir de 1920, quando a extração e 
a comercialização da castanha-do-pará 
eram a principal atividade econômica 
na região. 
De lá para cá, é crescente o número de 

pessoas que migram para o município 
em busca de oportunidades. Segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), de 1998 a 2010, a 
população de Marabá cresceu 48%. 
Atualmente, o município conta com 
mais de 230 mil moradores. 
Não é para menos: Marabá é a 
segunda cidade brasileira de médio 
porte (entre 100 mil e 500 mil) que 
mais cresce economicamente por ano, 
perdendo apenas para Hortolândia, 
em São Paulo. Sua importância para o 
Estado está relacionada, dentre outros 
fatores, ao fato de concentrar grandes 
empreendimentos, dentre eles a 
maior indústria siderúrgica do Norte e 
Nordeste do País (Sinobras), além de 
ser um vital corredor de escoamento de 
produtos agrícolas e minerais, seja por 
via ferroviária, pois se liga ao Nordeste 
através da Estrada de Ferro Carajás; por 
via fluvial, através da Hidrovia Araguaia-
Tocantins; ou por via terrestre, pela BR 
222, ligada à rodovia Belém-Brasília.
Em 2010, ao listar as 20 metrópoles 
brasileiras do futuro, uma revista de 
circulação nacional cunhou o título 
“Tigre da Amazônia” à cidade, uma 
referência aos “Tigres Asiáticos”, 
países da Ásia com altos índices de 
crescimento econômico e interferência 
no mercado mundial nos anos 80. 

RPPS em foco

Karam é um gestor ativo e preocupado 
com o fortalecimento do RPPS

Orla em Marabá chama a atenção pela beleza



RPPS DO BRASIL   • 36

Paragominas
um município que zela pelo futuro do servidor público municipal

O  município de Paragominas, que 
está localizado no nordeste paraense,  
possuindo aproximadamente 20.000 
km² de área territorial, formada por  
extensas florestas e belezas naturais, 
reflorestamentos, campos e  plantios 
agrícolas, conta com um Instituto de 
regime próprio forte e atuante.  
Criado pela Lei Municipal 014/93 
e alterada pela Lei 233/99, com 
fundamento na Lei Federal 9717/98 
que estabelece normas gerais de 
funcionamento dos Regimes Próprios 
de Previdência Social (RPPS) o Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Paragominas - IPMP, 
é um órgão municipal, de natureza 
autárquica, com a finalidade de conceder 
e pagar benefícios previdenciários aos 
servidores públicos da municipalidade.
O Instituto tem como presidente, 
Ráulison Dias Pereira, que dirige 
o RPPS obedecendo as diretrizes 
do Conselho Monetário Nacional. 
Através da Resolução 3790/2009, 
o Instituto elaborou e seguiu sua 
política de investimentos aprovada 
pelo Conselho Gestor e registrada no 
Ministério da Previdência; também 
trabalhou a diversificação do portfólio 
de investimentos observando o 
enquadramento com a legislação, 
buscando o alcance da meta atuarial. 
Segundo o presidente Ráulison, mesmo 
com as dificuldades apresentadas 

pelo cenário macro-econômico, com 
fatores relacionados à crise instalada 
na zona do Euro, a gestão financeira 
do Instituto, além de honrar todos os 
seus compromissos previdenciários 
(aposentadorias e pensões), conseguiu 
elevar o seu patrimônio líquido 
(investido no mercado de capitais) de R$ 
45.035.461,68 para R$ 57.612.273,63. 
Em 2011, o Instituto continuou seguindo 
as diretrizes do CMN – Conselho 
Monetário Nacional, operando em 
instituições financeiras com maior parte 
dos investimentos concentrados em 
fundos constituídos de títulos públicos. 
Como resultado, no decorrer do ano, 
foi obtida rentabilidade acumulada de 
13,55% (a.a), superando a sua meta 
atuarial de 12,89 % (IPCA+6% a.a).
Por se tratar de órgão cuja finalidade é a 
concessão e o pagamento de benefícios 
previdenciários aos servidores 
públicos municipais, a receita tem 
origem em repasses das contribuições 
previdenciárias estabelecidas em Lei. 
No decorrer de 2011, a atual 
administração do município continuou 
criteriosa no cumprimento das 
obrigações patronais garantindo os 
repasses mensais das contribuições 
previdenciárias.
Em cumprimento as exigências da 
Lei 9717/98, o IPMP realizou a sua 
reavaliação atuarial para 2011, com o 

universo de 2.269 servidores ativos, 
95 inativos e 38 pensionistas. O estudo 
prospectivo das obrigações do Instituto 
tem por finalidade mencionar o grau 
de solvência econômica e financeira, 
necessário para manter os benefícios 
de natureza previdenciária para o 
período futuro de 75 anos. O mesmo 
estudo está sendo realizado para o ano 
de 2012, com dados posicionados em 
31/12/2011.
Além de manter seu CRP atualizado 
e renovado semestralmente, 
durante o ano de 2011, o Instituto 
participa, continuamente, de eventos 
previdenciários promovidos no Estado 
como os da ABIPEM e da ASSIPPA 
– Associação de Instituições de 
Previdência do Pará e Amapá.
Para 2012, o trabalho continua 
focado no fortalecimento do RPPS 
municipal. São metas para esse ano 
o recadastramento dos servidores 
inativos; acompanhamento da Política 
Anual de Investimentos (PAI) registrada 
no MPS;  ampliação da carteira de 
investimentos – diversificação do 
potfólio; alcance da meta atuarial 
(IPCA+6% a.a.); participação em 
cursos de capacitação de gestores; 
concessão de novas aposentadorias; 
criação de web-site – em implantação; 
modernização do  SISPREV Web; 
participação ativa na ASSIPPA, dentre 
outras. 

RPPS em foco

Ráulisson se esforça para fortalecer o RPPS
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Consultoria de 
investimentos

credenciada pela

Consultoria 
Jurídica

(Especializada em Previdência Própria)

Conheça o 

www.onfinance.com.br
 e facilite sua gestão

Distribuição dos fundos da carteira por Benchmark - Fonte: OnFinance

A única consultoria que 
dispõe de um software, 

online, para gerenciamento 
dos investimentos.

Profissionais com mais de 5 
anos de experiência, 

exclusivamente em RPPS

RPPS Brasil Solidário: 
Conheça nosso projeto social

 Realização de compensação       
     previdenciária;
 Avaliação atuarial

Rua 9, Nº 1.477, sala 12, Marista - Goiânia/GO
Telefone: (62) 3575-5317 

www.rppsbrasil.com.br  contato@rppsbrasil.com.br

A Revista RPPS do Brasil esteve no XV Encontro Regional de Previdência 
da AEPREMERJ e 1º Seminário de Previdência de Itaboraí, nos dias 08 
e 09 de março, na sede da AIPERJ e fez este registro. Confira mais fotos 
no www.revistarppsdobrasil.com.br, no link: Fotos

RPPS social

Zanita - do Ministério da Previdência, Marta - presidente do Itaprevi, Lucas - presidente 
da Câmara Municipal de Itaboraí e os palestrante Delúbio e Osório 

O jornalista Sidney Rezende com o presidente 
da Aneprem, Heliomar e o presidente da 
Aepremerj, Claudinei

Marta e Jorge

Mário e Clhis da Tov Investimentos Rui e Nuno, da Geração Futuro com a diretora da Revista RPPS 
do Brasil Ana Paula

Valéria, Felipe, Daniel, Cintia e Renata da CEF
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Heliomar, Willer, Sandra, Jorge David e Adriana do Banco Rural

João, Núria, Miguel da Referência e Lucimar, gestor de Cachoeirinha - RSWaldir e Luís Fernando da Logos Investimentos

Equipe do Instituto de Petrópolis

atico_anuncio de revista.pdf   1   06/03/2012   14:57:16
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Marta e Viviane Edmir da Crédito e Mercado, Marcelo e Claudionor da JMalucceli Mônica e Romênia  de Aperibe

Ronan e Elizandra de Iguaba GrandeKátia da BNP ParibasGabriel Junqueira da Ático Rosilane Cunha, gestora de Silva Jardim

Luiz Felipe, Aline e Eduardo do Banco do Brasil Luis Lessi e Elisa da Áquilla Asset Management

Klerman Caldas Wallace, Marilene e Luiz da Forma Teste Claudiane, Willian e Maria Madalena de Varre-sai

Marta com o amigo Evandro e o jornalista Sidney Rezende Tassiana e Eduardo do Banco BVADaniel - da CEF, Mônica - Bradesco e França 
Privatiza Investimentos 

Bira e o França da Privatiza Investimentos
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A gestora Marta acompanhada Wilson, Nélio e Neilton da Diferencial Alexandre e Rogério do Itaú, Sérgio, Willian e Patric do Macaé Prev

Alessandra e Luiz Carlos do instituto de Maricá-RJ

Nelma e Heliomar da Aneprem
Claudia e Danielle da VPA Soluções Atuariais

visite nosso site: www.revistarppsdobrasil.com.br
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Cinthia, Renato e Alexandre da Dimatteo

Marta Coquito e o jornalista Sidney Rezende com a equipe do Itaprevi

Marta Coquito, Rogério Zico e jornalista da Rede Globo, 
Sidney Rezende 

Samuel, Marta, Sidney Rezende, Gayle e Claudinei

Rodrigo e Byanca da Queluz Pricila de Cambuci, Jorge e Adriana  de ItaboraíWilliams da Whorizon

Marta acompanhada do marido Manoel, do 
presidente da Câmara Lucas e da amiga Marilene
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RPPS destaque

O presidente da ANEPREM – 
Associação Nacional de Entidades de 
Previdência dos Estados e Municípios, 
Heliomar Santos, acredita que investir 
na qualificação do gestor representa 
a garantia de um RPPS forte e 
consolidado. E é baseado neste aspecto 
que a ANEPREM está empolgada com 
a realização do 12º Congresso de 
Previdência, concomitantemente ao 7º 
Congresso Estadual da ADIMP-MS. 
O 12º Congresso Nacional de 
Previdência da ANEPREM acontece 
nos dia 29, 30 e 31 de julho em 
Campo Grande – MS, quais são as 
suas expectativas?
A expectativa é de muitas 
conquistas, especialmente para a 
ANEPREM. Estamos vivendo um 
momento de gestão, compartilhada 
com conselheiros e diretores, e 
conseguimos, com isso, regularizar 
todas as pendências legais existentes 
até então. Estamos prontos, enquanto 
entidade representativa, para o 12º 
congresso da ANEPREM trazendo 
grandes temas como Pasep, o qual tem 
sido um “calcanhar de aquiles” para  
o RPPS em virtude dos valores pagos. 
Teremos grandes palestrantes do meio 
previdenciário. Sidney Rezende, um 
dos jornalistas mais respeitados no 
Brasil, será palestrante na solenidade 
de abertura discorrendo sobre crise 
internacional e sobre perspectivas para 
o futuro.
Neste 12º Congresso, queremos 
trazer pespectivas para cumprir a 
meta atuarial, pois com os juros 
reais baixando a cada dia, os regimes 
próprios estão com muita dificuldade 
para fechar suas contas, e a ANEPREM 
tem tido muita preocupação em 
capacitar o gestor, pois entendemos 
que a medida em que capacitarmos o 
gestor ele vai encontrar soluções para 
os problemas que vai encontrando. Por 
outro lado, a capacitação vai gerar mais 
respeito dos atores envolvidos, como 

executivo, legislativo, servidores, já que 
esses sabem da importância de um RPPS 
equilibrado. Exemplo negativo tem 
sida a França e a Grécia. E se não nos 
prepararmos agora, poderemos passar 
por problemas semelhantes no futuro. 
Temos de criar blindagem ao nosso 
regime em detrimento da crise mundial. 
Portanto, o futuro do RPPS passa pela 
qualificação do gestor. É a única forma 
de diminuir, com alternância de poder 
– como acontecerá este ano em virtude 
das eleições municipais, as mudanças 
na gestão do regime próprio.
Agradeço a Revista RPPS do Brasil, 

porque essa parceria que criamos tem 
nos possibilitado divulgar para o Brasil 
todo o que estamos fazendo. É com 
parceiros que se preocupam com a 
solidez do RPPS, com a formação dos 
gestores, com a questão atuarial que, 
com certeza, teremos, em 2012, um 
congresso ainda de maior sucesso, 
corrigindo falhas e propiciando aos 
que participam conosco nos nossos 
eventos, que agreguem mais valores 
para desempenhar seu trabalho 
com maestria, cuidando sempre 
para o fortalecimento da cultura 
previdenciária.

ANEPREM
Confira a entrevista com o presidente 

da ANEPREM, Heliomar Santos

Trajano de Moraes
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A AEPREMERJ – Associação das 
Entidades de Previdência dos 
Municípios do Rio de Janeiro tem 
trabalhado muito para fazer com que 
a cultura previdenciária no Estado 
seja, efetivamente, adotada por todos 
os institutos de RPPS. E dentro dessa 
proposta de estimular o regime próprio 
de previdência, vários eventos têm sido 
realizados como o objetivo de orientar 
e conscientizar os gestores e envolvidos 
com o segmento da importância de 
lutar pelo fortalecimento dos institutos.
No dia 13 de abril aconteceu o 16º 
Seminário de Previdência, em Trajano 
de Moraes. O evento contou com 
a presença do prefeito municipal 
de Trajano de Moraes, Carlos José 
Gomes de Souza. Na oportunidade, 
ele agradeceu ao  presidente da 
AEPREMERJ, Claudinei Portugal, pela 
escolha da cidade para sediar o evento. 
Também enalteceu a administração do 
Prev Trajano, na pessoa do presidente 
Sérgio Augusto Correa Simões, o 
responsável pelo sucesso, hoje, do 
RPPS no Município. Participaram, 
ainda, da mesa de abertura, o vice-
presidente da Associação, Samuel 
Mendes de Oliveira e o auditor do 
Ministério da Previdência Social e 
membro do Conselho de Recursos da 
Previdência, Delúbio Gomes Pereira da 
Silva.
O presidente Sérgio Augusto agradeceu 
o apoio do prefeito na gestão do Fundo 
de Previdência e disse que sem a 
participação de todos os servidores 

Trajano de Moraes
sediou o 16º Seminário de Previdência

não seria possível realizar um  trabalho 
tão prazeroso. Fez um  agradecimento 
a AEPREMERJ pela escolha da cidade 
de Trajano de Moraes, agradeceu aos 
patrocinadores e aos dirigentes de RPPS 
de outros municípios presentes.
O palestrante Delúbio Gomes disse 
sentir-se  imensamente agradecido 
pelo convite para proferir a palestra de 
abertura do evento e que sempre é um 
prazer participar dos eventos realizados 
no Rio de Janeiro, pois além das belas 
paisagens do Estado, os eventos sempre 
são de uma organização exemplar.
O presidente da AEPREMERJ, Claudinei 
Portugal, destacou a grandiosidade do 
seminário, que contou, na abertura, 
com a participação de 25 RPPS’s 
municipais, de todos os patrocinadores 
da Associação. Estiveram presentes 
cerca de 160 pessoas. “Parabenizo o 
prefeito pela importância dada ao RPPS 
municipal e enalteço a participação 
e o comprometimento do presidente 
do Prev Trajano, que sempre participa 
de todos os eventos previdenciários, 
buscando estar sempre atento as 
mudanças e inovações ocorridas na 
legislação previdenciária”, destacou 
ressaltando também o ato do prefeito 
em decretar ponto facultativo nas 
repartições municipais para que todos 
os servidores participassem do evento. 
Claudinei citou a grade de palestras 
que privilegiou o tema “benefícios e 
as mudanças recentes na legislação”, 
e enfatizou ainda a participação de 
Marcelo Guerreiro, juiz da 30ª vara 

federal do Rio de Janeiro, da advogada 
e consultora previdenciária Viviane 
Carvalho e de Delúbio Gomes.
 
As palestras
 
A primeira palestra proferida por  
Delúbio Gomes  sugeriu aos institutos 
que adotem uma política mais rigorosa 
de concessão de aposentadoria por 
invalidez, trabalhando a prevenção 
da saúde. “Os maiores motivos para a 
invalidez são o câncer de mama e de 
próstata. Por isso, é importante que 
os servidores ativos façam exames 
periódicos. No Brasil, este número é de 
19,61%”, explicou, citando ainda outros 
exemplos: EUA 21.7%, Espanha 15% e 
Portugal 13.3%.
A consultora Viviane Carvalho dos 
Santos palestrou sobre “Aposentadoria 
e pensões no RPPS”, destacando 
as mudanças trazidas pela EC 70,  
recentemente aprovada pelo Congresso 
Nacional.
Após o almoço, o juiz federal Marcelo 
Guerreiro ministrou palestra abordando 
a relação dos juizados especiais, na 
justiça federal e a relação com as 
demandas previdenciárias.
A realização de mais esse evento 
previdenciário no Rio de Janeiro mostra 
a seriedade com que a AEPREMERJ e os 
Institutos cariocas tratam o tema RPPS. 
E dando continuidade ao calendário 
de eventos da Associação, o 17º 
Seminário acontece  em 20 de junho, 
em Queimados. 

A abertura do evento com presença de autoridades 

RPPS evento
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RPPS destaque

Boa expectativa
2012 é um ano importante para 
o RPPS brasileiro, já que existe 
até a proposta do Ministério da 
Previdência Social de fomentar a 
instalação de novos institutos de 
regime próprio. Sendo assim, qual 
é a sua expectativa para os dias 
futuros do mercado de regime 
próprio?

Relmente 2012 é um ano de muitas 
expectativas. De realizar grandes 
eventos para propiciar aos gestores 
de RPPS do Estado do Rio de Janeiro 
o conhecimento em relação a nova 
legislação em discussão, bem como 
conhecer as estratégias de investimento 
frente ao cenário econômico, que se 
desenha agora para o decorrer desse 
ano. Estamos, enquando Associação, 
preparando os gestores, muitos em 
final de mandato, para que realizem 
uma boa prestação de contas. E 
também aqueles que vão se manter 
no cargo e precisam estar preparados 
para esse novo cenário, estamos 
oferecendo conhecimento para superar 
as dificuldades que se apresentam.

A baixa dos juros representa, 
hoje, uma “enxaqueca” para os 
gestores. O Senhor enxerga alguma 
saída para bater a meta atuarial 
diante deste aspecto negativo do 
mercado?

Realmente tem sido cada vez mais 
difícil bater a meta atuarial fixada pelo 
governo, pelo Ministério da Previdência. 
Precisamos ter uma discussão ampla, 
com  exemplos e estratégias traçadas, 
em conjunto, para que o gestor consiga 
alcançar o seu objetivo atuarial, que em 
última instância implica na renovação 
do CRP – Certificado de Regularidade 
Previdenciária de cada instituto.

Claudinei Portugal, presidente da AEPREMERJ, fala da satisfação
 de ver um 2012 de grandes expectativas para o segmento RPPS

A AEPREMERJ  tem realizado 
grandes eventos. Quais tem sido os 
frutos colhidos com essa iniciativa?

Os eventos são sempre muito positivos, 
porque acontece a troca de informações 
entre gestores, entre gestores x 
palestrantes  e  entre  gestores 
x empresas do segmento. Todos 
aprendem com os erros e acertos do 
outro e isso é muito positivo. Tivemos, 
por exemplo, o encontro de Itaboraí 
– o qual teve 300 inscritos, que nos 
surpreendeu pela mobilização feita pelo 
Itaprevi, através da presidente Marta 
Coquito, demonstrando o envolvimento 
dela como gestora. E é essa questão 
do envolvimento que a AEPREMERJ 
tem buscado, pois o encontro não é 
da Associação, mas dos institutos do 

Estado todo e para atingir esse objetivo 
temos levado os encontros para cidades 
localizadas em todo o Rio de Janeiro. 
A cada evento temos a satisfação 
de vermos grande quantidade de 
gestores, de patrocinadores e pessoas 
que estudam o tema, e isso mostra 
a representatividade da AEPREMERJ 
em nível nacional em relação a prática 
previdenciária brasileira.
O de Trajano de Morais também foi 
de grande relevância, contou com 
muitas participações e com ótimo 
nível de palestrantes. Realizaremos 
em julho o Congresso em Petrópolis, 
no qual iremos comemorar 10 anos 
da AEPREMERJ, entregando o 2º 
Prêmio Gestor Previdenciário, além de 
inúmeros outros encontros até o final 
de 2012.

Claudinei Portugal, da AEPREMERJ
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Claudinei Portugal, da AEPREMERJ

Estivemos no 8° 
Congresso Estadual 
da APEPREM, em 
Santos/SP, durante 
os dias 18, 19 e 20 
de abril e fizemos 
este registro. Visite 
nosso site: www.
revistarppsdobrasil.
com.br

Aldo, Mariangela, Fábio, Márcia e Adailto da CEF A gestora de Santos, Anamara Martins Valnei da ABIPEM

Camila, Rosival, Thais,Sandra e Andrés da Crédito e Mercado Alexandre e Adriano da Aspprev A Crédito e Mercado presenteando 
os clientes

Cida, Ana Paula, Mônica e Denise do Bradesco Morais, Eliana, Marcelo, Turatti, Lílian e Júlio do Banco Rural

Giuliana Crivellaro e Chriystie 
Lombardi da Sulamérica Rosival Santos, da Crédito e Mercado

Eliseu da Mapfre, Denise do Bradesco 
e Ricardo da Mapfre Elanir e Jonas, da Daycoval

Cyntia da Agenda Consultoria, Erika e Ana Lara da OurinvestCarlos Pirajá e Antônio Rogério da GAP ConsultoriaEliseu e Ricardo da Mapfre

Elanir e Jonas, da Daycoval Edmir e Camila Delfino, da Crédito e Mercado Tiago Boeira da Crédito e Mercado
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Felipe da Crédito e Mercado presenteando os 
gestores Marcos, Maria Emília e Francisco do 
EmbuPrev Natália, Manoel, Sandra, Edmir, Elayne e Felipe da Crédito e Mercado

Gustavo, Edmilson, Cleber e Keslley do Banco Itaú Professor doutor Clóvis de 
Barros Filho

Gestores sendo presenteados pela Crédito e Mercado

Elayne da Crédito e Mercado, consultora Elisa e 
Ronaldo da Crédito e Mercado

Décio Coutinho  e Márcia Caldas do MPS Jeanne, Alana, Marta e Andréia do Itaprevi
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MAIO
 
•X Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública : RPPS -  Agente de transformação social. 23, 24 e 
25 de maio em Bento Gonçalves/RS. Para maiores informações acesse www.agip.org.br

•Curso para Certificação profissional ANBIMA – CPA 10. Geração Futuro em parceria com a Crédito e 
Mercado realizarão o Curso  em Barretos/SP,  23, 24 e 25 de maio.

•VI Seminário Capixaba de Previdência – Desafio na gestão dos RPPS’s,  24  e 25 de maio em 
Domingos Martins/ES. Para maiores informações acesse: 
www.acip-es.org.br

JUNHO

•Congresso Nacional da ABIPEM, 13 , 14 e 15 de junho, em Foz do Iguaçu/PR 
  
•17º Seminário Regional  da AEPREMERJ – 20 de junho, em  Queimados/RJ 
 

JULHO

• 6º Congresso da AEPREMERJ – 11, 12 e 13 de julho, em Petrópolis/RJ
 
•30° Encontro  de Previdências da APEPREM – 24 e 25 de julho, em Jales/SP

•12º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM -  29, 30 e 31 de julho - Campo Grande/MS
 
 

por Diferencial Corretora de Seguros
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