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O desafio para os administradores municipais consiste em instituir um regime previdenciário sólido, moderno e economicamente

saudável que possa efetivamente garantir ao servidor público o pagamento de remuneração justa após sua vida laboral
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A aposentadoria dos servidores públicos sempre foi considerada uma

contraprestação, uma retribuição do Estado pelos serviços prestados,

desvinculada de qualquer contribuição específica dos servidores. A mudança des-

se paradigma teve início com a atual Constituição da República, que, no art. 149,
faculta aos entes federados instituir contribuição para seus servidores com a

finalidade de custear um sistema de previdência e assistência social em seu bene-

fício. Outro passo importante foi dado com a  Emenda Constitucional nº 3, de 17

de março de 1993,  que acrescentou o § 6º ao art. 40, para estabelecer que as

aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais seriam custeadas

com recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores.
A aposentadoria dos servidores assumiu a conotação de benefício

previdenciário, embora vários estados e municípios continuassem sustentando-a

sem qualquer contrapartida de seus servidores, desequilibrando suas finanças e

gerando um déficit para o Tesouro desses entes públicos.

Foi também a Constituição da República de 1988 que passou a considerar a

pensão como direito assegurado aos dependentes de todos os servidores, com
valor correspondente à totalidade dos vencimentos ou dos proventos do servidor

falecido. Antes, elas eram de responsabilidade de institutos criados para esse fim

e contemplavam apenas os dependentes dos segurados falecidos.

A Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998, modificou

definitivamente o sistema de previdência social, ao impor o caráter contributivo e

a observação de critérios que preservassem o equilíbrio financeiro e atuarial dos
regimes. Em decorrência, os servidores públicos deverão ter a cobertura

previdenciária fundada na acumulação de recursos econômicos, como ocorre

para os trabalhadores do setor privado.

Assim, devem ser instituídos sistemas de previdência básica, assegurados

por regimes de repartição simples, em que a contribuição dos servidores ativos

garantirá o pagamento dos benefícios dos participantes assistidos. Em seguida,
deve-se pensar na criação de uma previdência complementar, organizada como

sistema de capitalização, que possua um fundo de ativos gerado pela acumula-

ção das contribuições dos participantes ativos, o que garantirá o pagamento dos

benefícios futuros.

O desafio para os administradores municipais consiste em instituir um regime

previdenciário sólido, moderno e economicamente saudável que possa efetiva-
mente garantir ao servidor público o pagamento de remuneração justa após sua

vida laboral.

Antes de qualquer decisão sobre o assunto, o prefeito deve, com a ajuda de

técnicos, elaborar um diagnóstico da realidade previdenciária municipal, inclusive

com uma avaliação atuarial do regime local, acompanhada, quando necessário,

de uma auditoria contábil.
Considerando os resultados obtidos no diagnóstico, o prefeito pode optar por

filiar seus servidores ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado

pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), ou instituir e reorganizar seu

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Em seguida, vamos abordar alguns aspectos dessas opções, com o intuito de

auxiliar os administradores municipais em suas decisões.
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1.
A Emenda Constitucional nº 20, de 1998, restringiu, na redação dada ao

caput do art. 40, a garantia de regime próprio aos servidores titulares de cargo

efetivo e determinou, no § 13 desse dispositivo, a vinculação do servidor ocupan-

te exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração, de cargo temporário ou de emprego público ao Regime Geral de

Previdência Social.

Portanto, o município deve, obrigatoriamente, filiar ao regime geral, por meio

de inscrição no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), aqueles servidores

que se enquadrem nas hipóteses previstas pelo § 13.

A concessão de aposentadoria e pensão por morte ao agente político, deten-
tor de mandato eletivo, também se dará sob as normas do RGPS. O Supremo

Tribunal Federal, no acórdão da ADI 148-5/ES1 , enquadrou o titular de mandato

eletivo como servidor ocupante de cargo temporário. Sua atividade está relacio-

nada com um mandato necessariamente limitado no tempo, o que caracteriza

seu exercício como cargo público temporário. Após a Emenda nº 20, de 1998, a

concessão de benefícios previdenciários ao detentor de mandato eletivo não
pode ocorrer, já que a norma que previa tal possibilidade perdeu a eficácia por

não ter sido recepcionada pelas novas regras constitucionais.  Assim, os mem-

bros do Poder Legislativo só poderão ser filiados ao regime próprio se já tiverem

vínculo com a administração pública pelo exercício de cargo de provimento efeti-

vo. Nesse caso, mesmo se o mandato for exercido em outro ente da Federação,

permanecerá a vinculação ao regime de origem.
Ao filiar-se ao regime geral, o servidor e o município devem observar a Lei nº

8.212, que dispõe sobre a organização da seguridade social, institui plano de custeio

e dá outras providências,  e a Lei nº 8.213, que trata dos planos de benefícios da

previdência social, ambas de 24 de julho de 1991, com as alterações posteriores.

Assim, a contribuição para o INSS será feita de acordo com a tabela de alíquotas

existente, e o benefício de aposentadoria e pensão fica sujeito ao limite máximo
estabelecido.

O município pode optar por inscrever todos os servidores municipais, inclusive
os efetivos, no Regime Geral de Previdência Social. Nesse caso, haverá, em um
primeiro momento, um acréscimo nos gastos com os encargos sociais recolhi-
dos pelo município, mas, no futuro, esse gasto será compensado com a retirada
gradativa na folha de pagamento das despesas com inativos e pensionistas.

É importante observar que, para os servidores efetivos, o município deverá
arcar com a complementação da aposentadoria ou pensão nos casos em que a
remuneração do servidor no cargo  efetivo  ultrapassar  o  teto  imposto  pelo
regime geral. Os §§ 3º e 7º do art. 40 da Constituição da República garantem
que os benefícios corresponderão à totalidade da remuneração no cargo efetivo
em que se der a aposentadoria ou o falecimento.

Na hipótese de instituição ou reorganização do Regime Próprio de Previdên-

cia Social, este deve ter caráter obrigatório e contributivo e ser organizado com

base em normas de contabilidade e atuária, de modo a compatibilizar o plano de
benefícios com o plano de custeio, estabelecendo o imprescindível equilíbrio finan-

ceiro e atuarial.

Regime Geral de Previdência
Social (RGPS)

2.Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS)
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Em um sistema equilibrado do ponto de vista financeiro, as contribuições são

suficientes para custear os benefícios assegurados em cada exercício.

Do ponto de vista atuarial, em um sistema de previdência equilibrado há cor-

respondência entre as contribuições exigidas e os benefícios pagos.  Com o total
de seus recursos, suas contribuições e suas reservas, o sistema será capaz de

honrar todos os compromissos assumidos em médio e longo prazos. Assim, o

valor das contribuições tem que ser em montante suficiente para fazer frente aos

encargos do sistema e, por outro lado, os benefícios só podem ser concedidos

quando de fato haja incapacidade para o trabalho por parte do segurado. A

concessão de aposentadorias precoces ou de benefícios sem incapacidade com-
provada leva ao desequilíbrio do sistema.

Um sistema equilibrado é uma garantia de que todos os compromissos assu-

midos serão cumpridos e representa um fator de segurança para os associados.

Ele proporcionará a solvência fiscal do município e a certeza de que haverá recur-

sos a serem investidos em outras atividades que afetam diretamente a vida dos

cidadãos, como educação, saúde e saneamento básico.
Apresentamos, em seguida, uma síntese dos pontos a serem observados

pelo município para a instituição de seu regime próprio de previdência.

O plano de benefícios do regime próprio de previdência dos servidores mu-

nicipais deve observar o disposto no art. 40 da Constituição da República e, no

que couber, os requisitos e critérios do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS). Assim, não pode conceder benefício distinto ou estabelecer critérios

diversos dos previstos no regime geral, inclusive quanto à definição de depen-

dentes, salvo nos casos em que houver disposição expressa em contrário na

Constituição da República.

O RGPS concede os seguintes benefícios ao segurado: aposentadoria por

invalidez, por idade e por tempo de serviço; auxílio-doença; salário-família; salário-
maternidade. Para os dependentes: pensão por morte e auxílio-reclusão. O plano

mínimo de benefícios deve assegurar aposentadoria nas três hipóteses e pensão

por morte.
Como dependentes, o RGPS considera, no primeiro grupo, o cônjuge, o com-

panheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou
inválido. Equiparam-se aos filhos o enteado e o menor que esteja sob tutela do
segurado. Não havendo dependentes nesse grupo, são considerados, mediante
comprovação da dependência, os pais e, por fim, o irmão não emancipado de
qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido.

Para os servidores públicos, o § 1º do art. 40 do texto constitucional estabe-
lece que a aposentadoria pode ocorrer por invalidez permanente, compulsoria-
mente aos 70 anos de idade, ou voluntariamente, atendidos, em qualquer dos
casos, os critérios de concessão estabelecidos no texto constitucional.

A Emenda nº 20, em seu art. 3º, assegura o direito à concessão de aposen-

tadoria e pensão ao servidor titular de cargo efetivo e a seus dependentes, quan-

do cumpridos os requisitos estipulados pela legislação anterior até a data de sua

publicação, em 16 de dezembro de 1998. Para quem já era servidor efetivo

nessa data, mas não preenchia os requisitos, a emenda estabeleceu, em seu art.

2.1Plano de benefícios
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8º, regras de transição. Nesse caso, é necessário ainda o exercício da atividade

durante cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

O servidor titular de cargo efetivo que ingressar na administração pública a

partir de 17 de dezembro de 1998 sujeita-se a um prazo de carência de, no
mínimo, dez anos no serviço público, além do interstício de, pelo menos, cinco

anos no cargo em que se aposentar.

É vedada a concessão de aposentadoria especial a servidor público, com

base em requisitos e critérios diferenciados dos indicados pela Carta Magna,

salvo quando as atividades tenham sido exercidas exclusivamente sob condições

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A única exceção é feita
pela própria Constituição da República, ao reduzir em cinco anos os requisitos de

idade e contribuição para o professor, desde que haja comprovação do tempo

de efetivo exercício exclusivamente nas funções de magistério na educação infan-

til ou nos ensinos fundamental e médio.

Os proventos serão calculados com base na remuneração do servidor no

cargo efetivo e, de acordo com lei municipal sobre a matéria, corresponderão à
totalidade da remuneração. O valor da pensão será igual ao do provento do

servidor aposentado ou ao valor do provento a que ele teria direito no dia de seu

falecimento.

O limite a ser observado para o valor de proventos ou pensões é, conforme

previsto no art. 37, IX, da Constituição da República, o subsídio mensal em espé-

cie de ministro do Supremo Tribunal Federal, que também deve ser aplicado ao
resultado da adição de proventos nos casos de acumulação permitidos constitu-

cionalmente e à soma de provento com cargo igualmente acumulável.
É vedada, ainda, a inclusão, para fins de cálculo e percepção de benefício, de

parcelas remuneratórias específicas, como as pagas em decorrência de função
de confiança, de cargo em comissão ou do local de trabalho de exercício da
atividade. Isso implica a proibição de o servidor  agregar em seu provento parce-
las de natureza temporária, pagas em razão de situações específicas. É possível,
porém, que tais parcelas sejam consideradas no cálculo do benefício quando
forem incorporadas aos vencimentos do servidor como vantagem pessoal, na
forma da legislação local.

Em caso de extinção do regime próprio, que só pode ser feita mediante lei

municipal, os servidores segurados ficam automaticamente filiados ao RGPS,
sendo devidas as contribuições para o INSS. Entretanto, o município continua

com a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios até então concedidos,

aqueles cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados

antes da extinção e da futura complementação dos benefícios que excederem o

teto imposto pelo regime geral.

Nos primeiros anos de funcionamento, quando o número de contribuintes

é maior que o de beneficiados, os sistemas têm receitas maiores que despe-

sas, o que gera superávit. À  medida que essa situação se equilibra ou se

inverte, os regimes passam a enfrentar problemas financeiros. Por isso, é indis-

pensável que o regime próprio se baseie em normas gerais de contabilidade e

atuária.

2.2Avaliação atuarial e auditoria
independentes
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Com o objetivo de assegurar um fluxo de receita compatível com o custo do

financiamento dos benefícios ao longo do tempo, é necessário realizar uma ava-

liação atuarial. Para isso, o perfil da população segurada é pesquisado, identifi-

cando-se sua idade, tempo de contribuição, expectativa de sobrevida e custo de
cada tipo de benefício a ser concedido pelo regime à luz dessas variáveis. Com

esses dados, é possível elaborar planos de benefícios consistentes e calcular a

alíquota de contribuição dos segurados.

Na avaliação atuarial inicial e naquelas realizadas em cada balanço por entida-

des independentes legalmente habilitadas para a organização e a revisão do

plano de custeio e benefícios, devem ser observadas as normas gerais de atuária
e os parâmetros discriminados no Anexo I da Portaria nº 4.992/99 do Ministério

da Previdência e Assistência Social (MPAS), com suas modificações posteriores,

além da Lei nº 4.320, de 1964, e demais normas gerais de contabilidade.

Devem ser encaminhados à Secretaria de Previdência Social (SPS) a avalia-

ção atuarial inicial em até 30 dias do seu encerramento e o Demonstrativo de

Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA) até 31 de julho de cada exercício.

É filiado ao regime próprio de previdência exclusivamente o servidor da admi-

nistração direta, incluindo autarquias e fundações, titular de cargo efetivo, admiti-

do por meio de concurso público, e seus dependentes.

Seu vínculo com o regime próprio é obrigatoriamente estabelecido com o

início do exercício de suas atividades e mantém-se  mesmo quando ele é cedido a
outro órgão ou entidade de outro nível de governo, com ou sem ônus para o

cessionário, ou quando está em exercício de mandato eletivo.

Nos casos de afastamento não remunerado, sem desvinculação do serviço

público municipal, a legislação deve estabelecer que o servidor tem a responsabi-

lidade de continuar recolhendo sua contribuição e a parte patronal (do municí-

pio). Esse procedimento é necessário para a manutenção do vínculo, para efeito
de concessão dos benefícios.

Não há previsão de um número mínimo de segurados, mas, para a instituição

do regime próprio, é necessário que ele seja compatível com a avaliação atuarial

e financeira e com o demonstrativo de projeção atuarial. É preciso uma quantida-

de de segurados que possa garantir a totalidade dos riscos e dos custos cober-

tos pelo plano de benefícios, assegurando uma escala mínima capaz de preser-
var o equilíbrio do regime sem que seja necessário fazer resseguro.

O financiamento do regime próprio deve ter como base as contribuições de

seus segurados e do município, que devem ser destinadas exclusivamente ao

pagamento dos benefícios previdenciários assegurados pelo respectivo regime.
A única exceção permitida é a destinação de parte do recurso para a cobertura

de despesas administrativas mediante a cobrança de uma taxa de administração

de, no máximo, 2% do valor total da remuneração dos servidores.

É vedada a utilização de recursos do regime próprio de previdência social

para fins de assistência médica e financeira de qualquer espécie a seu segurado.

Os regimes próprios de previdência existentes que tenham entre seus benefícios

2.3Segurados

2.4Vínculo contributivo e
destinação dos recursos



REVISTA DO LEGISLATIVO 63

a prestação de serviços de assistência médica, caso não queiram extinguir esses

serviços, devem contabilizar as contribuições para a previdência social e para a

assistência médica em separado. Do mesmo modo, os empréstimos concedidos

antes da publicação da lei que instituir o regime próprio serão respeitados, mas
não podem ser renovados.

O município estabelecerá em lei o valor da contribuição social do segurado,

calculada mediante a aplicação de uma alíquota sobre uma base de cálculo,

representada pela remuneração do servidor. Tal alíquota deverá ser revista anu-

almente após as reavaliações atuariais.

Essas contribuições, conforme o expresso no § 6º do art. 195 da Constitui-
ção da República, só podem ser exigidas após o decurso de 90 dias da data de

publicação da lei que as criar ou alterar.

A partir de 1º de janeiro de 2004, a contribuição do município não poderá ser

superior ao dobro do total de contribuição dos segurados. Assim, a alíquota de

contribuição mensal do município será equivalente, no máximo, a duas vezes a
alíquota prevista para o servidor e incidirá sobre o total da folha de pagamento

dos servidores efetivos.

 Outro limite a ser observado: a despesa líquida com pessoal inativo e pensionis-

ta não poderá ultrapassar 12% da receita corrente líquida em cada exercício finan-

ceiro. Despesa líquida é a diferença entre a despesa total com pessoal inativo e

pensionista do regime próprio municipal e o total de contribuição dos segurados.
Sempre que excederem os limites mencionados, os municípios deverão, ao

fim de cada exercício, alterar a alíquota de contribuição, ajustando seus planos de

benefícios e custeio para retornar a esses limites no exercício subseqüente. Além

disso, não poderá fazer revisão, reajuste ou adequação de proventos e pensões

que implique aumento de despesas, antes que seja regularizada a situação, sob

pena de ser nulo de pleno direito todo ato nesse sentido.
Ademais, nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido sem a

apresentação da correspondente fonte de custeio total e sem a estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos

dois subseqüentes.

A legislação previa a existência de contribuição dos servidores inativos e pen-
sionistas, visando  atender a dois objetivos. Um de natureza conceitual, destinado
a evitar que o aposentado percebesse na inatividade remuneração superior àque-
la recebida em atividade. Considerando-se que o servidor faz jus ao valor de sua
última remuneração na integralidade como provento de aposentadoria e,
inexistindo de sua parte contribuição para o sistema, sua aposentadoria tem um
valor líquido superior ao percebido em atividade, representando um aumento
real o valor correspondente à contribuição previdenciária até então paga.

O outro objetivo visa possibilitar uma forma mais eqüitativa de distribuição dos

ônus entre os segurados, de maneira a evitar uma sobrecarga contributiva para

os servidores em atividade.

2.5Contribuição do servidor

2.6Contribuição do município

2.7Contribuição do inativo e do
pensionista
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Entretanto, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a cobrança

de contribuição previdenciária dos servidores inativos e dos pensionistas. A Cons-

tituição da República veda essa possibilidade ao impor ao regime próprio, no § 12

do art. 40, a aplicação subsidiária das normas constitucionais do regime geral de
previdência social, que, por sua vez, no art. 195, II, proíbe a cobrança de contribui-

ção social sobre proventos e pensões.

A matéria é objeto da Proposta de Emenda Constitucional nº 136/99, em

tramitação no Congresso Nacional, com o objetivo de legitimar a criação e a

incidência dessa cobrança tributária.

Não é permitida a acumulação de proventos pagos por regime próprio de
previdência social com a remuneração de cargo, emprego ou função públicos,

ressalvados os cargos eletivos, os cargos em comissão declarados em lei de livre

nomeação e exoneração e os cargos acumuláveis na forma do art. 37, XVI, da

Constituição da República � dois cargos de professor, um cargo de professor

com outro técnico ou científico e dois cargos ou empregos privativos de profissio-

nais da saúde, com profissões regulamentadas. Essa vedação, entretanto, não
se aplica ao inativo ou membro de Poder que, até 16 de dezembro de 1998,

tenha ingressado novamente no serviço público por concurso, em razão do direi-

to adquirido.

Outra proibição é a acumulação de aposentadorias no âmbito do Regime

Próprio de Previdência Social, o que vale inclusive para aqueles que ingressaram
novamente no serviço público até 16/12/1998. A exceção, nesse caso, é para

os cargos acumuláveis na forma da Constituição da República ou para os servido-

res que já tinham mais de uma aposentadoria em 16/12/1998, também por

respeito ao direito adquirido.

Para fins de concessão de aposentadoria, a contagem do tempo deve ser

feita em função das contribuições do servidor e não mais exclusivamente do
serviço prestado. A Emenda nº 20, de 1998, vedou a inclusão de tempo fictício,

como ocorria com as férias-prêmio não gozadas, que tinham seu tempo registra-

do em dobro para fins de aposentadoria.
Ressalta-se que, até que a lei municipal discipline a instituição do regime

próprio, o tempo de serviço prestado ao município poderá ser contado como
tempo de contribuição, conforme determina o art. 40 da Constituição da
República.

O tempo de contribuição para outro regime previdenciário � federal, esta-
dual ou municipal � é considerado para a concessão de aposentadoria, sen-
do o tempo de serviço correspondente contado apenas para efeito de dispo-
nibilidade.

É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social ou

de mais de uma unidade gestora em cada município.

O município deve constituir um regime próprio exclusivo para seus servi-
dores, não podendo estabelecer convênio ou consórcio com estados ou

2.8Acumulação de cargos e de
aposentadorias

2.9Tempo fictício

2.10Convênios ou consórcios
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outros municípios para essa finalidade. O objetivo é definir com clareza o

ente responsável pelo pagamento dos benefícios por meio de seu respecti-

vo regime próprio.

Os convênios, consórcios ou outras formas de associação existentes antes
da vigência da Lei nº 9.717, de  27/11/1998, devem ser cancelados, devendo,

entretanto, garantir integralmente o pagamento dos benefícios já concedidos,

assim como daqueles cujos requisitos necessários à sua concessão foram

implementados até a promulgação da referida lei, vedada a concessão de novos

benefícios a partir dessa data.

Com o objetivo de assegurar visibilidade ao fluxo de receitas e despesas do
regime próprio, o segurado deve ter pleno acesso às informações relativas à sua

gestão e direito a representação nos colegiados e instâncias de decisão em que

seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

As contribuições feitas pelo servidor e pelo município devem ter registro

contábil individualizado, identificação e consolidação em demonstrativos finan-

ceiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal
inativo, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pa-

gas. No registro individualizado, devem constar nome, matrícula, remuneração

e valores mensais e acumulados da contribuição do servidor e da contribuição

do município referente ao servidor. O segurado será cientificado das informa-

ções de seu registro individualizado mediante expedição de extrato anual. Além
disso, todas as contas devem estar sujeitas às inspeções e auditorias de natu-

reza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de

controle interno e externo.

Os demonstrativos financeiro e orçamentário da receita e da despesa

previdenciárias e acumuladas no exercício em curso e no bimestre deverão ser

publicados e encaminhados pelo município à Secretaria de Previdência Social
(SPS), até 30 dias após o encerramento de cada bimestre.

Devem constar nesses demonstrativos os valores da contribuição do municí-
pio, das contribuições dos segurados, da despesa total com pessoal, da despesa
com benefícios previdenciários, da receita corrente líquida do município e de quais-
quer outros itens considerados para efeito de seu cálculo, além do saldo financei-
ro do regime próprio. Também deve ser informado anualmente o número de
servidores ativos e inativos e de pensionistas vinculados ao regime próprio do
município.

No caso dos municípios com população inferior a 50 mil habitantes, o de-

monstrativo de execução orçamentária e financeira poderá ser publicado até 30

dias após o encerramento de cada semestre.

Com o objetivo de assegurar os recursos necessários ao pagamento de

proventos e pensões concedidas aos servidores e a seus dependentes, em adi-

ção aos recursos do Tesouro municipal, o art. 249 da Constituição da República

permite a criação de fundo integrado por recursos provenientes de contribuições

2.11Transparência
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e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza. A lei que criar esse fundo

deverá também dispor sobre sua gestão, por meio dos conselhos de administra-

ção e fiscal.

Assim, o município pode constituir esses fundos, desde que:
a) a conta do fundo previdenciário seja distinta da conta do Tesouro municipal;

b) a avaliação de bens, direitos e ativos incorporados ao fundo seja feita de

acordo com a Lei nº 4.320, de 1964, e alterações posteriores;

c) a aplicação dos recursos seja feita conforme determinação do Conselho

Monetário Nacional (CMN), sendo vedada a utilização de recursos para a conces-

são de empréstimos de qualquer natureza ao próprio município, a entidades da
administração indireta e aos próprios segurados, ou sua aplicação em títulos

públicos, à exceção de títulos do Governo Federal;

d) a taxa de administração não seja superior a 2% do valor total da remune-

ração dos servidores;

e) os fundos sejam constituídos mediante lei.

A Lei nº 9.717, de 1998, impõe sanções ao ente federativo que descumprir
suas disposições na organização e no funcionamento de seu regime próprio de

previdência.

Nesse sentido, está prevista a suspensão das transferências voluntárias de

recursos pela União, de empréstimos e financiamentos por instituições finan-

ceiras federais, do pagamento dos valores devidos pelo RGPS como compensa-
ção financeira2 , além do impedimento para celebrar acordos, contratos, con-

vênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e

subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indire-

ta da União.

Atente-se que os dirigentes do órgão ou da entidade gestora do regime

próprio de previdência, bem como os membros dos conselhos administrativo e
fiscal do fundo previdenciário, respondem diretamente por infração ao disposto

naquela lei, sujeitando-se ao regime da Lei nº 6.435, de 15/7/1977.

Para implementar as sanções de que trata o item anterior, o Governo Fede-

ral instituiu o Certificado de Regularidade Previdenciária3  (CRP), a ser fornecido

pela Secretaria de Previdência Social do Ministério da Previdência e Assistência

Social (SPS/MPAS). Para tanto, a Secretaria faz uma análise da legislação espe-

cífica  do município sobre previdência e regime jurídico dos servidores titulares de

cargo efetivo, inclusive quando ocorrer a extinção do regime próprio, e atualiza o

Cadastro de Regime Próprio de Previdência Social. O documento está disponível

na página eletrônica do Ministério e tem validade de 180 dias, contados da data

de sua emissão.

Assim, toda vez que algum órgão da administração direta ou indireta da

União realizar transferências voluntárias, celebrar acordos, contratos, con-

vênios ou ajustes, emprestar, avalizar ou subvencionar, deve anexar ao pro-

cesso o CRP do regime próprio vinculado ao ente público beneficiário ou

contratante.

2.14Restrições
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Ressalte-se que a finalidade do CRP é atestar o cumprimento das normas

gerais específicas do setor previdenciário e não se confunde com a Certidão

Negativa de Débito (CND), que tem como objetivo comprovar que as empresas e

os órgãos públicos estão em dia com o pagamento das contribuições mensais ao
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Encontra-se em tramitação, no Congresso Nacional, o Projeto de Lei Comple-

mentar nº 9/99, que dispõe sobre as normas gerais para a instituição de regime

de previdência complementar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e

pelos Municípios, em atendimento ao disposto nos  §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da

Constituição da República.
Como determina a Carta Magna, após instituir o regime de previdência com-

plementar, o município pode fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a

serem concedidas por seu regime próprio, o limite máximo estabelecido para os

benefícios do RGPS. Esse teto só poderá ser aplicado ao servidor que ingressar

no serviço público após a data da publicação do ato de instituição do correspon-

dente regime de previdência complementar, sendo que os mais antigos só serão
atingidos por essa alteração mediante prévia e expressa opção.
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Notas
1 A ADI 148-5/ES foi interposta pelo Partido dos Trabalhadores contra o Estado do

Espírito Santo para impugnação do art. 278 da Constituição do Estado, que assegurou
o sistema previdenciário dos deputados, na forma da lei, e das Leis Estaduais nºs 3.603,
de 1986; 3.707, de 1984; 3.863, de 1986; e 4.139, de 1988. A ação foi julgada em 20/
11/99, antes da Emenda nº 20, de 1998, improcedente por se tratar de norma de
conteúdo programático.

2 A Lei nº 9.796, de 5/5/1999, dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime
Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores  da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nos casos de contagem recíproca de
tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

3 O Decreto nº 3.788, de 11/4/2001, instituiu o Certificado de Regularidade Previdenciária,
implementado pela Portaria nº 2.346, de 10/7/2001.
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