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Entendendo a previdência
• Números: hoje são mais de 2.100 fundos

Municípios de SP têm RPPS

• Mais antigo criado em SP (11/09/1909),

• Para que servem? Para exercer a função• Para que servem? Para exercer a função

previdência própria (RPPS)
fundos instituídos em todo o Brasil, 1/3 dos

), mais novo criado em AL (04/04/2017)

função previdenciária no nível localfunção previdenciária no nível local
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i. Vantagens para a sociedade: redução
50% dependendo do perfil
recursos sejam alocados em outras
saúde e segurança;

Pelo fato de ser, na
legislador local, o
federado a constituir

saúde e segurança;
ii. Flexibilidade na gestão: maior

previdenciárias junto ao RPPS em
iii. Vantagens os segurados: ausência

recebimento do benefício; possibilidade
maior agilidade na concessão de benefícios

iv. Redução de ações judiciais: os municípios
a diferença do pagamento de benefícios

redução da contribuição patronal em até
dos segurados, possibilitando que esses

outras demandas da sociedade, como educação,

prática, uma opção do
o que leva um ente

constituir RPPS?

maior poder de negociação das dívidas
em tempos de crise;

ausência de teto salarial e tempo de carência para
possibilidade de aposentadoria compulsória e

benefícios;
municípios não ficam sujeitos a complementar

benefícios pleiteada em juízo.



Mas, o que também

i. Desvantagens para a sociedade: decisões
as contas municipais a ponto de
ser ofertados, como nas áreas de

ii. Maior responsabilização na gestão
podem ser pessoalmente e criminalmentepodem ser pessoalmente e criminalmente
comprometam o equilíbrio de curto
reservas previdenciárias e a omissão
dos problemas;

iii. Desvantagens para os segurados:
do regime, atrasos nos pagamentos
RGPS na eventual extinção do RPPS

também deve ser considerado?

decisões equivocadas podem comprometer
de inviabilizar os serviços básicos que devem

saúde, educação e segurança;
gestão: os gestores, conselheiros e vereadores
criminalmente responsabilizados por ações quecriminalmente responsabilizados por ações que

curto e longo prazo dos RPPS, como o uso das
omissão na busca de alternativas para a solução

aumento de alíquotas para manter a solidez
pagamentos de benefícios e sujeição às regras do

RPPS



RPPS: Quem está envolvido?
• Prefeitos
• Vereadores
• Sindicatos
• Servidores ativos, aposentados e pensionistas
• Gestores e conselheiros
• Orçamentistas, contadores, atuários,

administradores, economistas e advogadosadministradores, economistas e advogados
• Peritos médicos
• Auditores e controles (interno e externo)
• Consultores
• Associações representativas
• Imprensa
• Professores e pesquisadores
• Sociedade em Geral

envolvido?

pensionistas

atuários, contadores,
advogadosadvogados

externo)



Situação atual

 Recente relatório do Tribunal de Contas

regionais apresenta que o déficit atuarial

e locais no Brasil, ou seja, Estados, Municípiose locais no Brasil, ou seja, Estados, Municípios

 Tal valor é duas vezes o déficit atuarial

trilhão), evidenciando o tamanho da crise

que se disseminará com uma crise fiscal dos

Contas da União (TCU) e Tribunais de Contas

atuarial dos regimes próprios de governos regionais

Municípios e DF, chega a R$ 2,8 trilhões.Municípios e DF, chega a R$ 2,8 trilhões.

atuarial do RPPS da União (estimado em R$ 1,2

crise fiscal que se delineia e o risco sistêmico

dos entes federados.



Solidez ameaçada
Previdência muda regra para evitar 'farra' de municípios 
Célia Froufe, da Agência Estado 31 Julho 2012 | 17h03

Rombo na Previdência do funcionalismo será de quase R$ 70 bilhões em 2016
Cristiane Jungblut, O Globo 02 Setembro 2016 | 18h28

TCM apura prejuízo em previdência própria de municípios
Carlos Mazza, O Povo online 17 Dezembro 2014 

Aposentadorias rurais, renúncia fiscal e servidores públicos causam rombo na 
Previdência, afirma Ministro
Agência Senado 18 Maio 2011 | 14h29
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Afinal, onde estáestá o problema?



Alternativas já lançadas

 “Blindagem” normativa dos recursos previdenciários

 Manutenção dos investimentos em ativos

 Mudanças nos critérios de elegibilidade (tempo Mudanças nos critérios de elegibilidade (tempo

 Aumento das alíquotas de contribuição

 Parcelamento de débitos previdenciários

 Segregação da massa de segurados

lançadas

previdenciários

ativos de baixo risco

(tempo de contribuição, idade, etc.)(tempo de contribuição, idade, etc.)

previdenciários



Novas alternativas

 Alteração da Resolução CMN 3992/2010

para adequar a gestão do RPPS às melhores

 Manual pró-gestão, objetivando trazer bases

auxiliar dirigentes e gestores de RPPS

alcance de melhores padrões de desempenho

 Criação do Indicador de Situação Previdenciária

critérios de avaliação (Conformidade, Equilíbrio

conjunto de verificações e subíndices.

alternativas

2010 (Resolução Bacen 4.604 de 23/10/2017),

melhores práticas de investimentos

bases para a melhoria da gestão dos RPPS e

no exercício de seus deveres legais e no

desempenho

Previdenciária dos RPPS (ISP- RPPS), com três

Equilíbrio e Transparência), englobando um



Pressão orçamentária

 Evidências iniciais apontam para uma

baixa profissionalização na gestão

desses fundos, e influência de pressãodesses fundos, e influência de pressão

orçamentária (do mantenedor) nas

decisões de recomposição do saldo

atuarial e nos depósitos regulares no

fundo.

orçamentária

uma

gestão

pressãopressão

nas

saldo

no



Entendendo os tipos

• Déficit financeiro (curto prazo): arrecadação

• Déficit atuarial (médio e longo prazo)

arrecadadas e dos pagamentos a

trazidos a valor presente

tipos de déficit

arrecadação x pagamento durante o ano

prazo): projeção das contribuições a serem

a serem realizados no médio e longo prazo,



Por dentro dos númerosnúmeros



Por dentro dos númerosnúmeros



Mas, algo não vai

Deficitário em 2015

1
50

00
00

2
00

00
00

D
es

vi
o 

pa
dr

ã
o 

12
 m

e
se

s 
20

15

n=1731

0
5
00

00
0

1
00

00
00

D
es

vi
o 

pa
dr

ã
o 

12
 m

e
se

s 
20

15

-1000000 -500000
Media 12 meses 2015

vai bem

Deficitário em 2015 Superavitário em 2015

0 500000 1000000
Media 12 meses 2015



Extinção do RPPS

 Não. O RPPS somente poderá

considerado extinto quando não houver

mais nenhuma obrigação previdenciáriamais nenhuma obrigação previdenciária

ser cumprida: se o dinheiro residual

RPPS não for suficiente para pagamentos

dos benefícios, essa responsabilidade sairá

da conta Tesouro do ente federativo.

RPPS é a solução?

ser

houver

previdenciária aprevidenciária a

residual do

pagamentos

sairá



O ambiente do

“Por serem sacudidas, todos os dias, por pressões

tecnológicas, as empresas privadas, para

capacidade de agir com rapidez e introduzir o inusitadocapacidade de agir com rapidez e introduzir o inusitado

sua vez, está sujeita a normas fixadas em

imediatamente alteradas: dependem de novos

introduzir novidades. [...] Qualquer instrumento

privada esbarra nos limites políticos.”

setor público

pressões de mercado e revoluções

para sobreviver, dependem da

inusitado. A área pública, porinusitado. A área pública, por

leis e decretos, não fácil ou

novos consensos políticos para

instrumento gerencial inspirado na área

O estado da arte da gestão pública
Paulo Roberto de Mendonça Motta



Enfrentando os

“O gestor público está inserido em uma luta

cargo politicamente vulnerável em cada decisão

torna-se mais importante e toma mais tempo

Alguns dilemas da Administração Pública ainda

Entre eles, estão a integração das dimensões

no mesmo espaço de decisão e ações públicas

perspectivas e práticas descentralizadoras

Administração pública.”

dilemas

de poder capaz de deixar seu

decisão tomada. Resolver conflitos

tempo que buscar resultados. [...]

ainda precisam ser enfrentados.

dimensões políticas e administrativas

públicas e a insistência nas

descentralizadoras da gestão privada na

O estado da arte da gestão pública
Paulo Roberto de Mendonça Motta



Gestão pública inovadora

 “Na gestão pública inovadora não existe pirâmide

uma rede onde todos têm o mesmo poder

horizontal de gestão”, uma estrutura compostahorizontal de gestão”, uma estrutura composta

diretamente envolvidos com o trabalho realizado,

decididos em assembleia, expressão plena

segmentos participam do processo decisório”

GESTOR PÚBLICO: uma análise das principais competências requeridas nos dias atuais 

inovadora

pirâmide (estrutura vertical de gestão), mas sim

poder, que poderia ser denominada “estrutura

composta por representantes de todos os segmentoscomposta por representantes de todos os segmentos

realizado, onde muitos assuntos poderiam ser

plena da democracia direta, na qual todos os

decisório”

GESTOR PÚBLICO: uma análise das principais competências requeridas nos dias atuais 
Caetano Magalhães de Barros 



Capacidade em

 “Tão importante quanto compreender o sentido

as forças, os movimentos, as contradições e

relações, os atores e os interesses em jogorelações, os atores e os interesses em jogo

diversas variáveis envolvidas em uma situação

seus elementos, além de uma capacidade

sentidos, relações e tendências, a partir das

GESTOR PÚBLICO: uma análise das principais competências requeridas nos dias atuais 

avaliar problemas

sentido de um acontecimento é perceber quais são

as condições que o geraram, identificar as inter-

jogo. Da mesma forma, avaliar corretamente asjogo. Da mesma forma, avaliar corretamente as

situação exige o conhecimento detalhado dos

capacidade de percepção que auxilie a descoberta de

informações disponíveis. ”

GESTOR PÚBLICO: uma análise das principais competências requeridas nos dias atuais 
Caetano Magalhães de Barros



Liderança e comprometimento

 “O elemento inicial mais importante para

com a participação de todos, os problemas

na implementação de medidas gerenciaisna implementação de medidas gerenciais

confiança dos funcionários, como também

gerência com suas propostas. Para a solução

esforço coordenado e abrangente de todos

GESTOR PÚBLICO: uma análise das principais competências requeridas nos dias atuais 

comprometimento

para a solução de problemas é a crença em que,

problemas serão superados. A maioria dos fracassos

gerenciais pode ser creditado à ausência degerenciais pode ser creditado à ausência de

também à ausência de comprometimento da

solução efetiva de problemas, é necessário um

todos. ”

GESTOR PÚBLICO: uma análise das principais competências requeridas nos dias atuais 
Caetano Magalhães de Barros



Superando as
possíveis caminhos

 Educação previdenciária

 Gestão e controle da base de dados

 Adoção de alíquotas que efetivamente Adoção de alíquotas que efetivamente

 Otimização da carteira de investimentos

 Criação de novas fontes de financiamento

 Instituição de mecanismos de governança

 Atuação mais efetiva dos atores envolvidos

adversidades nos RPPS:
caminhos

efetivamente preservem o equilíbrio financeiro e atuarialefetivamente preservem o equilíbrio financeiro e atuarial

investimentos

financiamento

governança e controles internos

envolvidos



ResponsabilidadeResponsabilidade de quem?



O que os contadores
públicos podem

 Como instrumento de planejamento da gestão

contemplados todos os repasses a serem

pagamento de parcelamento de débitos

previdenciária. A área de planejamento podeprevidenciária. A área de planejamento pode

instituto que administra o RPPS, e monitorar

tenha sido observada.

 Na evidência de essa proposição não ter sido

original, uma ação deve ser feita junto ao

Tribunal de Contas, sob pena de se configurar

contadores e orçamentistas
podem fazer?

gestão pública, no orçamento da Prefeitura devem estar

serem efetuados a título de contribuição patronal,

débitos previdenciários e amortização da dívida

pode demandar a projeção dessa informação junto aopode demandar a projeção dessa informação junto ao

para que no orçamento aprovado essa proposição

sido observada quando da aprovação do orçamento

ao Ministério Público, Secretaria da Previdência

omissão do cargo.



O que os contadores
públicos podem

 As contribuições patronais e as contribuições

transferidas (regime de competência) para o

de recursos impossibilite essa ação, uma obrigação

contas da Prefeitura e os recursos devem sercontas da Prefeitura e os recursos devem ser

 A manutenção de uma alíquota em desequilíbrio

duvidosos são fatores que atingem a sustentabilidade

com expertise em contas municipais, é seu

tanto, você pode atuar como conselheiro no Conselho

contadores e orçamentistas
podem fazer?

contribuições dos servidores devem ser oportunamente

o instituto que administra o RPPS. Caso a escassez

obrigação deve ser imediatamente registrada nas

transferidos na primeira oportunidade.transferidos na primeira oportunidade.

desequilíbrio ou a aplicação de recursos em investimentos

sustentabilidade dos RPPS. Como servidor segurado

papel monitorar para que isso não ocorra. Para

Conselho Fiscal do RPPS da sua região.



O que os contadores
públicos podem

 Novas fontes de recursos também pode ser

não são usados pela Prefeitura, seja a sua transferência

se revelar uma importante fonte de recursos para

 Relatórios periódicos sobre o impacto da situação Relatórios periódicos sobre o impacto da situação

emitidos e dada toda a publicidade possível,

mostrem que os recursos não são oportunamente

 As notas explicativas podem e devem compor

 Os orçamentistas e contadores públicos podem

uma previdência complementar, a partir das evidências

contadores e orçamentistas
podem fazer?

propostas: seja através da venda de imóveis que

transferência em dação em pagamento, que podem

para o RPPS.

situação financeira da Prefeitura nos RPPS devem sersituação financeira da Prefeitura nos RPPS devem ser

possível, para que sejam constituídas evidencias que

oportunamente transferidos por absoluta falta de caixa.

compor esse conjunto de iniciativas.

podem contribuir com a discussão da implantação de

evidências que dispõem.
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Considerações finais

• A solidez dos RPPS e, consequentemente,

responsabilidade de todos, e pode ser construída

cada um fazer o seu papel.

• Devem ser estudadas iniciativas que sejam• Devem ser estudadas iniciativas que sejam

novo parcelamento de débitos se a parcela

• Como contadores e orçamentistas públicos

rubrica outra fica descoberta: é preciso

conhecimento de todos: desde o vereador

representantes dos sindicatos que contesta

finais

consequentemente, do equilíbrio das contas públicas é de

construída com boas práticas de gestão. Cabe

sejam factíveis: de nada adianta brigar por umsejam factíveis: de nada adianta brigar por um

parcela não cabe no orçamento do Município.

públicos sabemos que se você aplica mais em uma

que a informação que você dispõe seja do

vereador que aprova mudanças na legislação até os

contesta as mudanças julgadas necessárias.
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