


Gatonaaa Poderosaaa, 
Poderosooo!

É com muita gratidão que mais uma vez apresentamos nossa edi-
ção da ÚNICA revista focada em RPPS/Previdência Complementar 
do país. E tem muita informação valiosa nas nossas páginas. Então, 
simboraaa lá aproveitar nosso conteúdo e ainda compartilhar com 
quem você ama viu! Afinal, o que é bom pra você, com toda certeza 
será bom para o outro! Contamos contigo!

E nossa capa traz uma empresa poderosaaa, que ajuda muitos os 
RPPSs brasileiros a inovarem, melhorarem a governança. Agenda 
Assessoria mostra que está junto do RPPS cuidando para que a 
rotina seja otimizada em todos os momentos, inclusive durante a 
Pandemia. Eis a Prova de Vida on-line, um sucessooo!

Nosso Raio X traz o destaque de gestão feito por gente forte, de-
terminada! Mato Grosso e todo Brasil se orgulham de ter Cáceres, 
Lucas do Rio Verde e Sorriso como vitrine nacional.

No Espaço da Previdência uma entrevista com Miguel Antônio da 
SPREV sobre certificação.

Na coluna VOZ DO MERCADO nosso tema é ‘Investimentos no 
Exterior’ e quem esmiúça são: Lauter Ferreira, sócio da XP Inves-
timentos e Hudson Menezes, assessor comercial governo e RPPS 
da BB DTVM. 

Nossos colunistas da edição entregam muito valor. Danielle da 
Silva fala sobre RPPS e RPC: um comparativo para embasar uma 
decisão vital; Como promover uma transparência ativa nos RPPSs: 
primeiras percepções sobre o tema é o paper da gatonaaa Diana 
Vaz de Lima; Combate à corrupção foi a escolha de Carlos Henri-
que Firmino de Oliveira, doutorando em Finanças e Policial Federal 
lotado na Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financei-
ros em São Paulo; Nova Taxa de Administração e seus impactos 
nos RPPs foi a escolha de Flávio Vieira; No nosso Raio X, a situação 
previdenciária dos RPPSs do estado do Mato Grosso na visão de 
Lucas Azevedo Fonseca ; Crises e juros baixos: Os desafios dos 
gestores de RPPS e RPC é o tema de um artigo do nosso novo par-
ceiro, o Tourinhooo de Ouro Pablo Spyer; Risco e retorno: a análise 
é fundamental! Esse super tema foi trabalhado pela Zela através 
de José Eduardo Moreira Bergo e Miriam Asmar das Neves; E na 
nossa coluna de todas as edições ‘Esse Espaço é Seu’, a filiação 
previdenciária do vereador foi esclarecida pelo nosso consultor 
Bruno Martins; 

No espaço ‘Minha Gestão” destaque para a modernização e huma-
nização da gestão do Sergipe Previdência.

E tem mais novidades ainda! Aproveite a leitura, acompanhe-nos 
nas redes sociais: Instagram, Facebook, Linkedinm, Youtube e na 
nossa página revistarppsdobrasil.com.br

Juntos, vamos mais longe!

Até a próxima!!

Diretora e Editora e equipe

EDITORIAL
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ARTIGO

Danielle Cristine da Silva
Servidora Pública do Estado do RS e Diretora-Presidente da Fundação RS-Prev.

No que se diferem o Regime Próprio 
de Previdência Social/RPPS e o Regime de 
Previdência Complementar/RPC? E quais 
características e benefícios cada um apre-
senta e proporciona? 

Estes são questionamentos que muitos 
servidores públicos do Estado do Rio 
Grande do Sul estão se fazendo, agora 
que está assegurado, por meio da Lei 
Complementar estadual nº 15.511/2020, 
um Benefício Especial para aqueles que 
optarem pela migração de regime. Logo, 
entender e comparar as diferenças bási-
cas entre os dois regimes vigentes apre-
senta-se, mais do que nunca, como fator 
fundamental para embasar a tomada de 
decisão dos servidores.

No RPPS/RS, regime que abrange servido-
res efetivos que ingressaram no Estado 
antes de agosto de 2016, as contribuições 
previdenciárias do servidor são feitas à 
base de sua remuneração total, com alí-
quotas progressivas que variam de 7,5% 
a 22%. Além disso, os proventos de apo-
sentadoria se dão pela paridade e integra-
lidade ou então pela média dos salários 
de contribuição, dependendo da data de 
ingresso do servidor no serviço público.

Já no RPC/RS, regime que abrange os ser-
vidores efetivos que ingressaram no Esta-
do após agosto de 2016, ou então aqueles 
que vierem a optar pela migração, as con-
tribuições previdenciárias do servidor são 
feitas à base do teto do Regime Geral de 
Previdência Social/RGPS, que hoje é de R$ 

6.433,57, e os proventos de aposentado-
ria são limitados a este mesmo teto;

O pulo do gato está aqui: no RPC o servidor 
tem direito à adesão a um Plano de Previ-
dência Complementar, onde contará com 
o patrocínio do ente público caso possua 
remuneração acima do teto do RGPS. E é 
sobre esta hipótese que vou concentrar 
minhas próximas considerações. 

Para o servidor que adere ao plano de pre-
vidência complementar, as contribuições 
previdenciárias ao RPPS são feitas à base 
de R$ 6.433,57 e as contribuições à pre-
vidência complementar são feitas sobre a 
parcela da remuneração que excede este 
valor. Os proventos de aposentadoria, por 
sua vez, são pagos da seguinte forma: os 
valores até o teto do RGPS são pagos pelo 
Estado, ou melhor, pelo IPE-Prev e o res-
tante, ou seja, a aposentadoria oriunda da 
reserva previdenciária formada no plano 
de previdência complementar, é paga pela 
Fundação RS-Prev. 

Mas quais são então os benefícios de ade-
são ao plano de Previdência Complemen-
tar do RS? 

- A adesão ao plano possibilita aos ser-
vidores a acumulação de uma reserva 
financeira com vistas à manutenção da 
sua qualidade de vida na aposentadoria;

- Além disso, o servidor tem direito à 
contrapartida efetuada pelo Estado, 
está limitada a 7,5% do valor que exce-
de o teto do RGPS. Isto quer dizer que 
para cada R$ 100,00 investidos pelo ser-

vidor, o Estado investe mais R$ 100,00;

- Existe também um benefício fiscal. As 
contribuições para a previdência com-
plementar são dedutíveis da base de 
cálculo do IRPF, sendo possível descon-
tar até 19,5% da renda anual tributável 
para previdência complementar (7,5% 
para as contribuições patrocinadas + 
12% para as contribuições facultativas);

- No plano de benefícios, as contribui-
ções são depositadas em uma conta 
individual, permitindo que o servidor 
possa, a qualquer tempo, acompanhar 
sua reserva previdenciária. 

- O servidor, em caso de rompimento de 
vínculo com o Estado antes da aposen-
tadoria, poderá portar sua reserva pre-
videnciária para outro plano ou então 
resgatar as suas contribuições. 

Por fim, estes são dados que foram traça-
dos a partir de linhas gerais entre as pecu-
liaridades de cada um dos regimes (RPPS/
RS e RPC/RS), com a pretensão de ser ape-
nas um ponto de partida para que o servi-
dor disponha das informações que o aju-
dem a entender e refletir sobre a migração.

Nosso compromisso na RS-Prev é ofe-
recer ao servidor todas as informações 
técnicas sobre o tema a fim de possibilitar 
que ele próprio, a partir da especificida-
de da sua perspectiva e do seu interesse, 
possa escolher o melhor caminho para a 
sua aposentadoria. Afinal, estar bem infor-
mado é essencial para uma boa tomada 
de decisão. 

RPPS e RPC: um comparativo 
para embasar uma decisão vital
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Investimentos no 
Exterior: A melhor 
alternativa para os RPPSs
A Revista RPPS do Brasil, visando oferecer aos gestores de 
RPPS e aos Comitês de Investimento informações que ajudem 
na tomada de decisão de como melhor investir os recursos 
previdenciários conversou com Lauter Ferreira, sócio da XP 
Investimentos e com Hudson Menezes, assessor comercial 
governo e RPPS da BB DTVM

A VOZ DO MERCADO

RPPS 55ª 7
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A VOZ DO MERCADO

Lauter Ferreira
Sócio da XP Investimentos.

Segundo Lauter Ferreira - Sócio XP 
Investimentos, muito tem se falado sobre 
a atual situação dos investimentos dos 
RPPSs nesse cenário extremamente de-
safiador, onde os juros baixos deixam a 
rentabilidade da Renda Fixa muito aquém 
do necessário para o cumprimento das 
metas atuariais e a Renda Variável segue 
com muitas incertezas causadas pela si-
tuação fiscal da economia e pela disputa 
política que se tornou nossa recuperação 
pós-pandemia. 

Investir no exterior tem se mostrado a 
melhor saída para esse dilema. Não que 
no resto do mundo não existam dificul-
dades com a pandemia, mas a diferença 
está não só na forma como as economias 
mais desenvolvidas lidaram com o proble-
ma, mas principalmente na ampla oferta 
de oportunidades de investimento que 
não temos por aqui. “Alguns números são 
incontestáveis, o Brasil representa 2% do 
PIB global, temos 2% dos ativos de Renda 
Fixa e apenas 1% das ações. São 52 mil 
empresas listadas em bolsa no mundo 
representando um mercado de R$ 184 
Trilhões, contra pouco mais de 500 em-
presas no Brasil que somadas valem em 
torno de R$ 4 Tri, menos do que empre-
sas como Apple (R$ 6 Tri) ou Amazon (4,2 
Tri). Ainda assim os brasileiros investem 
apenas 1% no exterior, muito pouco fren-
te as oportunidades”, salienta Ferreira ao 
afirmar que “além do tamanho do merca-
do e da quantidade de empresas, outros 
fatores que tornam esse tipo de investi-
mento muito atrativo são a diversificação 
setorial, dado que existem temas pouco 
ou nada explorados na nossa economia, 
como tecnologia que pode ser acessada lá 
fora, a liquidez que nos fundos no exterior 
costuma ser de 6 dias, contra 30 dos in-
vestimentos em fundos de ações locais e 
também o fator cambial, pois existe a pos-
sibilidade de investir nesse tipo de fundo 
em Dólar, ou seja, além da rentabilidade 
natural proveniente da valorização dos 
ativos que fazem parte da carteira desses 
fundos, o investidor pode somar a valori-
zação da moeda frente ao real, como ob-
servamos em 2020”.

Os fundos de investimento no Exterior já 
são uma realidade na carteira dos RPPSs e 
tem ajudado muito na rentabilidade e pro-
teção das carteiras principalmente nesse 
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momento de alta volatilidade causada pela 
pandemia. “Somente na plataforma da XP 
já são mais de R$ 700 milhões de recursos 
de RPPS alocados no exterior em fundos 
de ações livre global, ações de mercados 
emergentes, renda fixa, multimercado ma-
cro, empresas de tecnologia e até robóti-
ca. Esses fundos contribuíram muito para 
que a carteira desses RPPSs não ficasse 
distante da meta atuarial, um deles, por 
exemplo, entregou rentabilidade de 96% 
no fechamento do ano, compensando as 
quedas que fundos locais causaram nas 
carteiras”, comemora Ferreira.

Essa é a melhor forma de investir nas prin-
cipais empresas do mundo como Amazon, 
Google, Netflix, Apple, Zoom, Alibaba entre 
outras, com gestão ativa de uma equipe de 
profissionais. “Na XP buscamos parcerias 
com os principais gestores globais especia-
listas em diversas estratégias de investimen-
tos, são casas renomadas que juntas admi-
nistram mais de R$ 60 Trilhões em recursos 
dos principais investidores institucionais 
do mundo, e estão disponíveis de maneira 
simples e prática em fundos constituídos no 
Brasil que acessam exclusivamente essas 
estratégias”, afirma o sócio da XP.

Hudson Menezes, assessor comercial go-
verno e RPPS da BB DTVM, também co-
munga da ideia de que investimento no 
exterior figura como ótima alternativa para 
o Regime Próprio. “Na busca por maior re-
torno nos investimentos e redução do ris-
co das carteiras é importante os institutos 
terem em mente os benefícios do investi-
mento no exterior. O primeiro é a diversi-
dade de classes e ativos financeiros exis-
tentes nos mercados globais. Se pararmos 
para pensar que no âmbito global, o Brasil 
representa apenas 3% do PIB, 2% do mer-
cado de renda fixa e 1% do mercado acio-
nário, é possível perceber que ao investir 
majoritariamente no Brasil é deixado de 
lado um universo de investimento gigan-
tesco. Portanto, a alocação internacional 
favorece a diversificação genuína das car-
teiras. Outra vantagem do investimento 
no exterior é a exposição a grandes temas 
de crescimento de longo prazo, como, por 
exemplo, tecnologia e saúde, que estão 
mudando a estrutura econômica global. 
Esses setores são pouco representados 
na bolsa brasileira e o investimento no ex-
terior consegue proporcionar aos Institu-
tos o acesso às melhores empresas den-
tro desses segmentos. Para contextualizar 
esse fato, é interessante mencionar que 

juntos, os setores de tecnologia e saúde 
representam 42% das bolsas americanas 
e 26% das bolsas asiáticas versus somente 
a 3% da bolsa brasileira”.

Hudson afirma que “um ponto importante 
é que o investimento no exterior, historica-
mente, representa uma baixa correlação 
com o mercado local, ou seja, de forma 
geral o mercado internacional se move de 
maneira independente aos fatores econô-
micos locais, desempenhando um papel 
de proteção para a carteira do Instituto. 
Além de apresentar muitas oportunidades 
de retorno, o investimento global costuma 
diminuir a volatilidade do portfólio ao des-
correlacionar fatores de risco. O ano de 
2020 ilustrou esse aspecto, investimen-
tos no exterior apresentou o benefício de 
proteção e crescimento aos Institutos que 
investiram na estratégia. Na parte de pro-
teção, a exposição ao dólar serviu como 
um contrapeso importante às quedas nos 
ativos locais. Já na parte de crescimento, 
foi possível observar uma retomada muito 
mais acelerada nos mercados globais em 
relação ao mercado doméstico”.

E você pode estar se perguntando: Como 
faço para ter acesso a essa oportunidade? 
“O acesso aos fundos investimento no ex-
terior está cada vez mais fácil para os Insti-
tutos. A BB DTVM é pioneira na distribuição 
de estratégias globais e está constante-
mente ampliando o portfólio para investi-
dores RPPS. Possuímos diversos veículos 
e em diferentes classes de ativos que dão 
acesso ao amplo universo de investimento 
global. Entre as estratégias disponibiliza-
das para os institutos está o BB Ações BRL 
Universal Brands, novo fundo que investe 
nas grandes marcas globais, com proteção 
cambial. Já o BB Ações Nordea Global Cli-
mate busca por empresas atrativas sobre 
o ponto de vista dos seus valuations, mas 
que tenham como prioridade a incorpora-
ção dos critérios de ASG. Outra alternativa, 
é o BB Ações Mirae Asset Ásia Great Con-
sumer, com uma abordagem voltada para 
o consumo amplo asiático e o crescimento 
chinês. Dessa forma, é possível encontrar 
dentro do portfólio o produto que melhor 
se adeque aos objetivos de cada Instituto. 
Respeitando seus perfis de risco e retorno 
desejados”, afirma Menezes. 

Hudson Menezes
Assessor comercial governo e RPPS da BB DTVM
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Os profissionais que estão à frente da 
gestão dos regimes próprios de previdên-
cia social (RPPSs) sempre se perguntam 
sobre a melhor forma de dialogar com 
seus colaboradores e segurados e de pro-
mover o acesso às informações que mos-
trem a situação orçamentária, financeira 
e atuarial dos RPPSs sem comprometer a 
segurança dessas informações. Esse as-
sunto é tão importante que está inserido 
no Manual do Pró-Gestão RPPS entre as 
dimensões que avaliam a implantação das 
boas práticas de gestão, especificamente 
na dimensão “Governança Corporativa”, 
que enumera os documentos e informa-
ções mínimas que devem ser divulgados 
para que o RPPS seja enquadrado nos ní-
veis de I, II, III e IV de certificação. 

Segundo o Manual, a própria certificação 
do pró-gestão traria como vantagens para 
os RPPSs a transparência e a facilidade de 
acesso às informações. Mas, por que isso 
é importante? Como essa ação pode me-
lhorar a gestão dos RPPSs? Que desafios 
devem ser superados para que esse obje-
tivo seja alcançado? 

A Transparência no Manual
do Pró-Gestão

De acordo com o Manual do Pró-Gestão 
RPPS a transparência nas organizações 
diz respeito à existência de políticas e pro-
cedimentos continuados e permanentes 

que permitam fornecer informações aos 
diversos interessados segundo critérios 
gerais de acesso, uso e entendimento. 
Para serem enquadrados nos Níveis I a IV, 
os RPPSs devem divulgar os seguintes do-
cumentos e informações mínimas em seu 
site, exceto quando forem ressalvados:

a. Regimentos internos e atas dos ór-
gãos colegiados (Conselho Deliberati-
vo, Conselho Fiscal e Comitê de Inves-
timentos);
b. Certidões negativas de tributos: Cer-
tidão de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União e Certidão de Regularidade do 
FGTS;
c. Certificado de Regularidade Previ-
denciária - CRP e links para acesso, no 
endereço eletrônico da Previdência So-
cial na Internet, ao Extrato Previdenciá-
rio e aos demonstrativos obrigatórios;
d. Composição mensal da carteira de 
investimentos, por segmento e ativo;
e. Cronograma de ações de educação 
previdenciária;
f. Cronograma das reuniões dos órgãos 
colegiados (Conselho Deliberativo, 
Conselho Fiscal e Comitê de Investi-
mentos);
g. Código de Ética;
h. Demonstrações financeiras e con-
tábeis (periodicidade: Níveis I e II: se-
mestral; Nível III - trimestral; Nível IV 

- mensal);
i. Avaliação atuarial anual;
j. Informações relativas a procedimen-
tos licitatórios e contratos administra-
tivos;
k. Relatório de avaliação do passivo ju-
dicial (apenas Níveis III e IV);
l. Plano de Ação Anual (Níveis I e II) ou 
Planejamento Estratégico (Níveis III e 
IV);
m. Política de Investimentos;
n. Relatórios de controle interno (Níveis 
I e II: semestral; Nível III: trimestral; Ní-
vel IV: mensal);
o. Relação das entidades escolhidas 
para receber investimentos, por meio 
de credenciamento;
p. Relatórios mensais e anuais de in-
vestimentos;
q. Acórdãos das decisões do Tribunal 
de Contas sobre as contas anuais do 
RPPS.

A expectativa é que esses mecanismos 
de transparência impulsionem os RPPSs 
a terem uma melhor classificação na cer-
tificação do pró-gestão, além de outros 
aspectos que exploraremos ao longo das 
colunas que tratará do assunto em 2021. 
Nesta primeira coluna exploraremos o 
conteúdo da lei de acesso à informação - 
LAI (Lei 12.527/2011), que regulou institu-
cionalmente o tema no Brasil.

Como promover uma transparência ativa nos 
RPPSs: primeiras percepções sobre o tema
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Como promover uma transparência ativa nos 
RPPSs: primeiras percepções sobre o tema

Transparência Ativa
x

Transparência Passiva

Quando se fala em transparência, uma 
dúvida comum é se as informações de-
vem ser fornecidas pelos RPPSs apenas 
quando forem demandadas por algum 
segurado, colaborador ou agente público 
(transparência passiva) ou se devem ser 
fornecidas sem a necessidade de pedidos 
prévios (transparência ativa). A LAI trouxe 
alguns esclarecimentos nesse sentido: a 
publicidade a que estão submetidas as en-
tidades públicas, como os RPPSs, refere-se 
à parcela dos recursos públicos recebi-
dos e à sua destinação, sem prejuízo das 
prestações de contas a que estejam legal-
mente obrigadas. Portanto, nem todas as 
informações precisam ser divulgadas. Por 
outro lado, a própria LAI apresenta que a 
divulgação de informações de interesse 
público seja feita independentemente de 
solicitações (art. 3º), estimulando, portan-
to, a transparência ativa.

Como nos RPPSs estamos lidando com 
algumas informações de caráter pesso-
al (como, por exemplo, o pagamento de 
benefícios aos segurados), é preciso as-
segurar a proteção das informações que 
sejam consideradas sigilosas, ficando as 
mesmas restritas a pessoas que tenham 
necessidade de conhecê-la e que sejam 
devidamente credenciadas, sem prejuízo 
das atribuições dos agentes públicos au-
torizados por lei. 

Do acesso às informações e da sua 
divulgação

De acordo com a LAI, cabe aos órgãos e 
entidades do poder público, observadas 

as normas e procedimentos específicos 
aplicáveis, assegurar a gestão transparente 
da informação, propiciando amplo acesso 
a ela e sua divulgação; a proteção da infor-
mação, garantindo-se sua disponibilidade, 
autenticidade e integridade; e a proteção 
da informação sigilosa e da informação 
pessoal, observada a sua disponibilida-
de, autenticidade, integridade e eventual 
restrição de acesso. A recomendação é 
que sejam utilizados todos os meios e ins-
trumentos legítimos para divulgação das 
informações, como sítios oficiais da rede 
mundial de computadores (internet).

Ao adotar essa medida, os profissionais 
que atuam na gestão dos RPPSs devem 
considerar, entre outros, que a divulgação 
das informações em sítios oficiais na inter-
net disponha de ferramenta de pesquisa 
de conteúdo que permita o acesso à in-
formação de forma objetiva, transparente, 
clara e em linguagem de fácil compreen-
são; bem como possibilitar a gravação de 
relatórios em diversos formatos eletrôni-
cos, inclusive abertos, tais como planilhas 
e texto, de modo a facilitar a análise das 
informações. As informações disponíveis 
para acesso também devem ser periodi-
camente atualizadas, com canais que per-
mitam ao interessado comunicar-se, por 
via eletrônica ou telefônica, com o órgão 
ou entidade detentora do sítio.

O acesso às informações ainda pode ocor-
rer meio da criação de serviço de informa-
ções ao cidadão, nos órgãos e entidades 
do poder público, em local com condições 
apropriadas para: a) atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; 
b) informar sobre a tramitação de docu-
mentos nas suas respectivas unidades; c) 
protocolizar documentos e requerimen-

tos de acesso a informações. Também são 
orientadas realizações de audiências ou 
consultas públicas e incentivos à participa-
ção popular. Como se pode observar, há 
muito o que se discutir sobre o tema, em 
cada coluna vamos explorar um aspecto 
nesse sentido.

Edições

Todos os leitores da revista estão convida-
dos a enviar dúvidas, comentários e cola-
borar com o tema que será abordado na 
edição seguinte, enviando suas sugestões 
para o email: diana_lima@unb.br. Co-
nheça o conteúdo das próximas edições:

Parte 2
Como promover uma transparência ativa 
nos RPPSs: a importância de uma lingua-
gem simples e acessível

Parte 3
Como promover uma transparência ativa 
nos RPPSs: qualidade e periodicidade da 
informação

Parte 4
Como promover uma transparência ativa 
nos RPPSs: mecanismos e ferramentas de 
acesso

Parte 5
Como promover uma transparência ativa 
nos RPPSs: o cuidado com as informações 
sigilosas

Parte 6
Como promover uma transparência ativa 
nos RPPSs: algumas iniciativas

Contamos com a participação de todos, de-
sejando uma boa gestão e muitas conquis-
tas em 2021. Até a nossa próxima edição! 

Diana Vaz de Lima
Realizou pós-doutoramento em contabilidade e controladoria em pesquisa aplicada à resiliência financeira dos RPPSs, é 
doutora em ciências contábeis, mestre em administração e contadora. É pesquisadora e professora da Universidade de Brasília, 
e coautora do livro “A Contabilidade na Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social”, publicado pela editora Atlas.
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MINHA GESTÃO

José Roberto
Gestor inspirador.

Comprometimento, atenção e respeito 
são a base da rotina diária do SergipePre-
vidência, que no mês de março completa 
15 anos de serviços prestados aos servi-
dores ativos, aposentados e pensionistas 
de Sergipe.

Segundo o presidente do SergipePrevi-
dência, José Roberto de Lima, a moderni-
zação do sistema foi um dos fatores que 
contribuíram para a garantir a qualidade 
das concessões oferecidas aos segurados.

“Se o processo chegar até o dia 20, conse-
guimos conceder o benefício em dez dias. 
O nosso ritmo não diminuiu nem com a 
pandemia e isso é graças ao nosso siste-
ma”, garante o presidente.

Com uma folha de pagamento de quase 
35 mil aposentados e pensionistas, o Ser-

gipePrevidência costumava fazer milhares 
de atendimentos presenciais todos os 
meses para emissão de contracheques e 
declaração de rendimentos.

Com a chegada da pandemia, os atendi-
mentos presenciais foram suspensos e 
os canais virtuais foram reforçados, mos-
trando sua importância. Por meio de fer-
ramentas como o aplicativo Meu RPPS, os 
cadastrados podem checar suas informa-
ções e ter acesso a diversos serviços ofe-
recidos pela previdência.

Durante esses quinze anos, além do avan-
ço na profissionalização das concessões, 
outro progresso importante foi o relacio-
namento com o cliente. A instituição acre-
dita que a prioridade, sobretudo no cená-
rio em que vivemos, é estreitar as relações 
e tratar os clientes com sensibilidade.

“Com o isolamento social, as relações se 

tornaram impessoais, então começamos a 
tomar medidas simples como mandar pa-
rabéns pelo WhatsApp no aniversário dos 
segurados. É uma atitude simples, mas 
pra quem recebe, faz muita diferença”

Isso fez com que os servidores do instituto 
entendessem a importância de enxergar 
em cada cliente um membro da própria 
família e oferecer um atendimento sensí-
vel e humanizado. Entender que todos os 
clientes são especiais e com diferentes li-
mitações mudou a visão de relacionamen-
to da SergipePrevidência.

“Conseguimos estar mais próximos, em 
termos de comunicação, mesmo à dis-
tância. As pessoas não deixam de ser 
servidores quando se aposentam, apenas 
se tornam inativos. Essa é a cultura a ser 
implantada: o servidor é para sempre”, fi-
nalizou o presidente. 

Modernização e humanização: As chaves 
do sucesso no atendimento ao público



Parceira na missão

Proteção

Em uma década de existência sempre pautamos por acertar! E a partir de agora 
contamos com uma avaliação de COMPLIANCE para alinhamento do perfil dos 

nossos anunciantes/parceiros. Simmmm, estamos comprometidos 
com o esforço de construirmos uma economia mais justa e um 

mercado de RPPS mais transparente.
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Nos últimos tempos a SPREV inten-
sificou a Regulamentação dos Regimes 
Próprios, o que sempre é bom porque 
ajuda a proteger os Gestores de pressões 
externas ou de serem alvos de fraudes. 
Mas uma norma recentemente editada 
tem gerado conversas entre os Gestores: 
a Portaria Nº 19.451, de 18 de agosto de 
2020. Esta Portaria trata da Taxa de Admi-
nistração, que delimita quanto os Regimes 
Próprios têm para se manter, pagando as 
contas do dia e contratar Assessorias, pa-
gar viagens e etc. A mencionada portaria 
altera profundamente a atual forma de 
chegar ao valor anual que pode ser gasto. 
E isso, talvez, possa ser um problema para 
muitos RPPs, sobretudo os menores. 

Antes de iniciar abordagem sobre a Porta-
ria N.º 19.451, temos que entender como 

funciona a regulamentação atual, que limi-
ta a 2% do somatório da remuneração de 
contribuição de todos os servidores ativos 
e inativos vinculados ao RPPS. Como for-
ma de ilustrar, usemos um Ente Federado 
fictício, no qual em 2020 a base de cálcu-
lo foi de R$ 12 milhões sendo que destes 
R$ 2 milhões foram pagos aos Inativos. A 
conta que deve ser feita é simples: R$ 12 
milhões x 2% = R$ 240 mil. Notem que, e 
isso é fundamental, este Ente fictício tem a 
proporção de 5 servidores ativos para cada 
servidor inativo. O que passa longe, mas 
muito longe, da realidade da imensa maio-
ria dos Entes. Mas, por hora, foquemos no 
resultado auferido, que foi de R$ 240 mil.

A Portaria modifica profundamente a atual 
forma de como os Regimes Próprios che-
garem ao seu limite de gastos anuais. Em 
seu primeiro artigo, a Portaria N.º 19.451 

altera o Art 15 da Portaria MPS 402, de 10 
de dezembro de 2008, alterando também 
o inciso II deste artigo, conforme abaixo:

II - limitação dos gastos com as des-
pesas custeadas pela Taxa de Admi-
nistração, aos seguintes percentuais 
anuais máximos, conforme definido na 
lei do ente federativo, aplicados sobre 
o somatório da remuneração de con-
tribuição de todos os servidores ativos 
vinculados ao RPPS, apurado no exer-
cício financeiro anterior, ressalvado o 
disposto no § 12:

Aqui temos todo o cerne da mudança 
trazida pela Portaria N.º 19.451: ela retira 
da base de cálculo todo o valor pago aos 
Inativos no exercício anterior. Assim, desta 
forma, a SPREV retirou da conta justamen-
te o que os RPPSs mais gastam, uma vez 

Nova Taxa de Administração e seus impactos nos RPPs
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Flávio Vieira
Ex-diretor financeiro do FUNPRESSAL - Salgueiro/PE, Gerente regional da APEPP, Conselheiro da ANEPREM e ANEPP, 
profissional certificado CPA-10.

Nova Taxa de Administração e seus impactos nos RPPs
que os Efetivos tem seu custo pelos Entes. 
Fico me perguntando como chegaram 
a esta conclusão, uma vez que a imensa 
maioria dos RPPSs tem relação inferior a 
2 ativos para cada Inativo, sendo que mui-
tos tem é 1/1. No primeiro caso, 33% da 
Base é retirada e no segundo, até 50%. 
Não parece algo salutar, tendo em vista 
a realidade dos pequenos e médios Regi-
mes Próprios, que lutam diariamente sem 
equipe, muitas vezes em salas minúsculas 
para fazerem o seu melhor. Precisamos 
ter em mente que RPPSs bem estrutura-
dos e com equipes de servidores fixos é 
uma raridade dentre os mais de 2 mil Re-
gimes Próprios Brasil a fora. A realidade 
de pelo menos 80% dos RPPSs brasileiros 
é ter apenas os Comissionados previstos 
em Lei e quando muito, alguns renegados 
da Administração Estadual ou Municipal. 
Raramente existem servidores efetivos do 
quadro próprio e são trocados a cada mu-
dança na Gestão Municipal. Em suma: não 
existe pessoal permanente e capacitado 
para tocar as ações do dia-a-dia.

Mas a Portaria não alterou apenas a base 
de cálculos, mas também os percentuais 
de acordo com o Porte do RPPS no ISP. A 
ideia aqui foi aumentar os recursos para os 
pequenos e limitar para os grandes. Ou ao 
menos era isso que todos achavam. O nos-
so Regime Próprio fictício seria de pequeno 
porte, então vejamos o que a Portaria deter-
mina sobre ele e o limite auferido que pode 
ser com a contratação de Assessorias:

d) de até 3,6% (três inteiros e seis déci-
mos por cento) para os RPPS dos Muni-
cípios classificados no grupo Pequeno 
Porte do ISP-RPPS; 

III - em qualquer hipótese, os dispên-
dios efetivamente realizados não po-
derão ser superiores a 50% (cinquenta 
por cento) dos limites de gastos anuais 
de que trata o inciso II do caput, con-
siderados sem os acréscimos de que 
trata o § 5º.

Voltemos ao nosso Regime Próprio fictício, 
que antes tinha uma base total de R$ 12 
milhões e calculava 2% em cima deste, re-
sultando um limite de R$ 240 mil para o 
ano inteiro. Com a nova regulamentação, 
a base de cálculo caiu um pouco, para 
R$ 10 milhões e o percentual subiu para 
3,6%, o que representa em teoria um ga-
nho, porque agora o limite passa para R$ 
360 mil. Mas ao lermos o inciso III, vemos 
que apenas 50% poderá ser gasto com 
Assessorias, sem as quais Regimes Pró-
prios de Pequeno Porte não conseguem 
sobreviver. Então, temos que um provável 
aumento, pode tornar-se uma redução 
impactante para os RPPSs.

Antes eram R$ 240 mil para o Gestor pre-
encher todas as suas necessidades, des-
de contratação de pessoal, passando por 
viagens, compras de equipamentos e etc. 
Agora, este mesmo Gestor tem R$ 360 mil, 
mas limitados a 180 mil com Assessorias. 
E a mesma SPREV vem aumentando as 
exigências dos Gestores que exigem aten-
dimento rápido a cada vez mais deman-
das. E como atender a estas demandas 
sem ter Taxa de Administração suficiente?

E volto ao ponto da retirada dos Inativos 
da base e como pedi para todos se lem-
brarem, o Ente fictício tem a proporção de 
5/1 entre Servidores Ativos e Inativos, que 

todos sabemos ser uma exceção. Refa-
zendo a conta usando a proporção de 1/1, 
chegamos ao seguinte resultado: 

R$ 6 milhões (Base) x 3,6% (Alíquota) = R$ 
210 mil. Este valor é menor do que o an-
terior, 240 mil, e o Gestor do RPPS poderá 
usar apenas a metade para pagar Asses-
sorias. Poucos Gestores de Regimes Pró-
prios fizeram esta conta até agora, mas os 
que fizeram estão bem preocupados. E de 
fato, deveriam.

Para encerrar, trago outro detalhe pouco 
observado: o prazo para passar alteração 
da Lei do RPPS sobre a Taxa de Adminis-
tração. Pela Portaria este prazo se encerra 
em dezembro, mas tratamos de regras de 
Despesas e Receitas, presas as normas de 
Contabilidade e regidas por Legislações 
próprias. Agora em maio, os Entes Fede-
rados enviam aos Legislativos a LDO - Leis 
de Diretrizes Orçamentárias, a base da LOA 
- Lei Orçamentária Anual, que vai para vo-
tação em setembro. O que acontecerá se 
os Regimes Próprios usarem a forma atual 
de cálculo para a LDO e, posteriormente a 
LOA, e mudarem apenas em dezembro a 
Legislação sobre a Taxa e acontecer uma 
redução? A recomendação aos Regimes 
Próprios não pode ser outra se não realizar 
os cálculos com base no contido na Porta-
ria N.º 19.451. Isso porque em 2022, salvo 
alteração que neste momento é imprová-
vel, a Taxa obrigatoriamente será baseada 
na nova Portaria. E isso é outro ponto cru-
cial na mudança, que reforço, poucos estão 
dando a devida importância. 
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Carlos Henrique Firmino de Oliveira 
Doutorando em Finanças (Mackenzie), Mestre em Economia (Insper) e Administrador (Escola Naval). Ex-Presidente do IPLD 
(Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e Policial Federal lotado na Delegacia de Repressão à 
Corrupção e Crimes Financeiros em São Paulo.

1 DECRETO Nº 5.687/2006. Promulga a Convenção 
das Nações Unidas contra a Corrupção (ver art. 13)

2 Artigo 41-A da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997)

3 Artigo 316 do Código Penal brasileiro(DECRETO-
LEI No 2.848/1940)

Celebramos o dia internacional de 
combate à corrupção em 09 de dezem-
bro. Nesta data, muitos órgãos públicos, 
empresas e ONG’s mostraram suas ações 
no último ou nos últimos anos. Ainda te-
mos muito a evoluir, mas também já te-
mos muito do que nos orgulhar. 

Em meio aos eventos de 2020, destaco 
a ação da Polícia Federal que instituiu os 
grupos de prevenção primária à corrup-
ção, GPREC. Esses grupos fazem parte 
de uma estratégia que está em linha com 
princípios internacionais previstos na 
Convenção de Mérida1. Entende-se que 
a melhor medida anticorrupção é o senti-
mento coletivo de repúdio a condutas que 
acarretem na degradação de patrimônio 
público. Ou que acarretem em vantagens 
individuais indevidas de qualquer nature-
za, ainda que pequenas.

Afinal, como nos ensinam os bombeiros, 
um grande incêndio começa com uma 
pequena fagulha. Quando seguimos as 
recomendações dos bombeiros, estamos 
agindo preventivamente para que uma 
centelha não se transforme numa tragé-
dia. Igualmente, quando os indivíduos que 
compõem a sociedade repudiam atos de 
pequena corrupção, o corrupto não tem 
como prosperar e galgar altos cargos.

Como esse ano tivemos eleições munici-
pais, alguns candidatos oferecem vanta-
gens a eleitores em troca de seus votos. 

Isso é crime2 com efeitos nefastos não 
contabilizados pelo eleitor. Em outras 
palavras, o eleitor tem algo muito valio-
so, o voto, daí eles fazem uma transação 
comercial envolvendo esse voto. Agora 
pense, se o candidato se elege praticando 
crime, o que poderíamos esperar desse 
mesmo candidato depois de eleito? Obvia-
mente mais crimes da mesma natureza. 
Por exemplo, como prefeito, terá o poder 
de contratar uma construtora e pode vir 
praticar a mesma conduta. Ou seja, exi-
gir uma contrapartida para a contratação 
dessa construtora, o que também seria 
crime3. Com esse recurso ilícito, ele con-
segue garantir sua reeleição comprando 
mais votos, tenta corromper agentes de 
fiscalização das contas públicas e assim 
cria um círculo vicioso de corrupção. 

É justamente esta engrenagem que pre-
cisamos quebrar. Ao recursar a pequena 
vantagem indevida em troca do voto, o ci-
dadão garante não apenas a sua própria 
integridade de caráter, mas também a 
integridade de todo o sistema democráti-
co. Como analogia, a compra de votos é a 
fagulha que elege o criminoso. Quando ele 
assume o cargo, é que vemos o fogaréu.

Quando descobre que o RPPS local tem 
dezenas de milhões de Reais investidos, 
faz o que for necessário para acessar es-
ses recursos em benefício próprio. Para 
isso, conta com a cumplicidade de diver-
sos outros atores envolvidos no processo 
de controle nomeados por ele mesmo. Já 

vimos esse fogaréu queimando o futuro 
de servidores em diversos locais do país.

Outra maneira que o criminoso eleito 
pode usar para comprar novos votos é 
pressionar os técnicos do RPPS a conce-
der benefícios indevidos a pessoas espe-
cíficas. Também pode distribuir cargos 
comissionados na estrutura da prefeitura. 
Pode ainda usar toda a máquina pública 
para beneficiar localidades onde ele tem 
mais apoio em detrimento de outras que 
votem na oposição. Em resumo, a peque-
na corrupção do eleitor que vende seu 
voto viabiliza todo esse fogaréu que se 
volta contra ele mesmo. 

Nesse sentido, a postura íntegra de cada 
cidadão é que vai garantir, no futuro, que a 
democracia funcione como deveria. E essa 
cultura de integridade precisa ser estimu-
lada pelos exemplos que observamos. Os 
mais valiosos são os exemplos que vemos 
dentro de casa, em nossos entes queridos. 
Em seguida vem a escola, pois é onde os 
jovens passam a maior parte de seu tem-
po enquanto ainda estão formando sua 
visão de mundo e sua personalidade. E é 
exatamente a formação dos jovens que o 
projeto GPREC pretende contribuir. Tenho 
muito orgulho de fazer parte do grupo 
inicial de multiplicadores voluntários e in-
centivo todos os leitores a promoverem a 
cultura anticorrupção em seus respectivos 
órgãos, empresas e ONG’s.

Sejamos nós mesmos a mudança que 
queremos no mundo. 

Combate à corrupção
Todo dia é dia de lutarmos para que a 
CORRUPÇÃO seja expurgada do nosso cotidiano
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Prova de Vida on-line

Uma das atividades imprescindível dos Re-
gimes Próprios de Previdência Social que 
sofreu um grande impacto da pandemia 
foi a realização da prova de vida.

A prova de vida, também conhecida com 
“fé de vida”, é o mecanismo utilizado para 
combater fraudes e pagamentos indevi-
dos de aposentadorias e pensões, vez que 
os segurados devem comprovar que con-
tinuam vivos, para prosseguirem receben-
do o benefício.

O objetivo da prova de vida é cortar gastos 
com benefícios que não fazem jus ao pa-
gamento. E este processo até então, era 
realizado de forma presencial, os segura-
dos portando documentos pessoais com 
foto, compareciam ao RPPS e realizavam 
o procedimento, atualizando seus dados e 
capturando foto e biometria.

A covid19 impediu a realização deste ser-

viço de forma presencial, visto que para 
seguir os protocolos de segurança é ne-
cessário evitar aglomerações, respeitar o 
distanciamento social e assegurar a inte-
gridade física do público alvo.

Os desafios para garantir a continuidade, 
manter e elevar a qualidade dos serviços 
prestados com segurança não só na prova 
de vida, mas em todas as esferas exigiu a 
quebra de paradigma, mudança de cultu-
ra e inovações tecnológicas dos RPPSs.

A Agenda Assessoria, que tem como 
missão gerar soluções inovadoras que 
proporcionem excelentes resultados aos 
RPPSs, desenvolveu solução tecnológica, 
moderna e segura para asseverar a per-
manência deste serviço essencial e não 
permitir a interrupção.

Segundo Élida Jerônimo, sócia da Agenda 
Assessoria, fazer a prova de vida agora é 
fácil, rápido e seguro através do aplicativo 

Meu RPPS. Um app com algoritmos de in-
teligência artificial, processamento cogni-
tivo para captura de biometria facial com 
total segurança e controle no processo de 
autenticação.

Reid Hoddman diz que: “Um produto pre-
cisa ser inovador o suficiente para se di-
ferenciar do resto, mas não tão inovador 
que o usuário não entenda”.

Neste sentido, foi pensada e programada 
uma solução intuitiva, de fácil manuseio, 
validada e utilizada por vários Regimes de 
Previdência do país, que promoveram con-
forto, comodidade e segurança aos seus 
segurados. Por outro giro, seguiram reali-
zando a prova de vida on-line, garantindo 
a regularidade nos pagamentos dos seus 
benefícios previdenciários.

Venha conhecer essa tecnologia que está 
transformando a vida do RPPS e seus se-
gurado. 

Agenda Assessoria 
ajuda RPPSs a 
evoluírem na Pandemia

Élida Jerônimo
Advogada entusiasmada com a tecnologia que otimiza o censo.
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A tecnologia na prática

Nova recepção do MT Prev, 
com melhor acessibilidade para 

os beneficiários
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Mato Grosso realiza pela primeira vez 
o censo previdenciário, previsto pela legis-
lação federal para acontecer a cada cinco 
anos. Capitaneado pelo MT Previdência, o 
objetivo é atualizar e corrigir informações 
inconsistentes ou incompletas de aposen-
tados e pensionistas da base de dados do 
Governo do Estado.

A expectativa é que 35.284 servidores par-
ticipem da coleta de dados. O processo 
começou em 14 de dezembro de 2020 e 
está previsto para terminar em junho de 
2021. Caso não participe do censo, o apo-
sentado e pensionista corre o risco de ter 
o benefício suspenso.

O diretor de previdência da instituição, 
Érico Pereira de Almeida, pontuou que 
também está sendo realizada a coleta de 
dados por biometria e reconhecimento 
facial. O intuito é que nos próximos anos 
o processo seja totalmente informatizado. 
Neste ano, ele acontece de maneira pre-
sencial e virtual.

“Fizemos um censo híbrido. Aqueles ser-
vidores que forem residentes do polo po-
dem fazer presencial, o que não forem po-
dem fazer digital. Também abrimos uma 
exceção para aqueles que têm dificuldade 
de locomoção, que podem fazer 100% 
online. Todos aqueles que preferem fazer 
presencial também têm essa possibilida-
de”, explicou.

A atualização será dos dados cadastrais e 
a prova de vida. Servidores ativos do Es-
tado de Mato Grosso devem participar do 
mesmo procedimento. No entanto, este 
será de responsabilidade da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

“Temos vários motivos para realizar o cen-
so. Tem o motivo legal, é claro, mas tam-
bém é um contato mais aproximado com 
o pensionista e inativo, baseado nessa 
atualização dos contatos. Porém, ele é uti-
lizado principalmente para a gente verificar 
a regularidade do benefício e para termos 
subsídios para fazer políticas públicas refe-
rentes ao cálculo atuarial”, disse. 

Érico Almeida
Gestor preocupado com inovação.

A tecnologia na prática

Censo realizado com segurança

Equipe monitora as informações digitalmente
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O equilíbrio financeiro dos regimes 
próprios de previdência social é um dos 
principais desafios do setor público. A boa 
gestão das contribuições arrecadadas é a 
garantia de que os aposentados e pensio-
nistas receberão seus benefícios em dia.

Os quase 40 mil ativos, inativos e pensio-
nistas dos 53 municípios que fazem parte 
do Consórcio Intermunicipal dos Regimes 
Próprios de Previdência Mato-grossense 
- Consprev estão tranquilos em relação a 
isso. É o que garante Renato Ferreira Lara, 
diretor-executivo do consórcio.

“Na gestão dos RPPSs nós temos, em sua 
maioria absoluta, servidores de carreira, 
que lidam com muito carinho, responsa-
bilidade e comprometimento pessoal”, 
afirma o diretor. O Consprev, através do 
sistema de licitação compartilhada, colo-
ca à disposição dos seus consorciados os 
suportes técnicos e tecnológicos necessá-
rios à boa gestão do RPPS.

“Os nossos economistas prestam consul-
toria e dão sugestões das melhores apli-
cações financeiras, principalmente neste 
momento de pandemia em que o merca-
do está bastante oscilante, com a alta do 
dólar e as empresas públicas tendo que-
das de valorização na bolsa”, explica Lara.

Embora a receita dos RPPSs seja simples 
- provenientes da contribuição patronal e 
dos segurados - ela precisa ser bem gerida, 
aplicada em fundos rentáveis, para que não 
ocorra problemas para os beneficiários no 
futuro. Para se ter uma ideia o rombo pre-
videnciário soma quase 60 bilhões de reais 
nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais. “O recurso não pode ficar 
parado na conta, tem que estar aplicado 
em fundos que tem que proporcionar ren-
dimento para que no futuro não tenha falta 
de dinheiro em caixa”, avalia.

Além da boa gestão, Lara afirma que a 
Emenda Constitucional 103/2019 também 
foi fundamental para os RPPSs. “O reajuste 
de 14% foi um remédio amargo, mas neces-

sário para garantir que haja recursos para 
o pagamento das aposentadorias. Nenhum 
gestor fez isso aleatoriamente aumentando 
por aumentar”, comentou o diretor.

Além de ser obrigatório, o município que 
não se adequar não conseguirá renovar 
o seu Certificado de Regularidade Previ-
denciária (CRP). Dessa forma, o município 
fica inapto para receber transferências vo-
luntárias de recursos do Governo Federal, 
celebrar acordos, contratos, convênios ou 
conceber empréstimos e financiamento 
de órgãos ou entidades da União.

Dos 53 municípios consorciados ao Cons-
prev, 50 já fizeram as adequações na sua 
legislação municipal e já estão recolhendo 
14% de contribuição dos seus segura-
dos. Somados, eles têm, atualmente, R$ 
1.845.005.123,20 em caixa para pagamen-
to dos benefícios. 

CAPA

Renato Ferreira de Lara 
Um profissional que defende o fortalecimento dos RPPSs no Mato Grosso.

Apoiamos a 
saúde dos RPPSs
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Danielle Cristine
Da RSPREV deu dicas de como implantar a 
Previdência Complementar

Marcelo Procópio
Da SPREV falou sobre o novo DPIN

Denilson Fernandes
Da BBDTVM deu dicas para o RPPS ter bons 
resultados nos investimentos

Miguel Antônio
Da SPREV alertou sobre prazos e tipos 
de certificação

Júlio Maciel
Da SPREV reforçou a 
importância do DPIN

Júlio Maciel
Da SPREV também aborgou 
o tema DPIN

Wagner Marcelino
Da SPREV abordou a importância de se aproveitar 
as ferramentas digitais disponíveis

Com muita alegria que há praticamente 1 
ano realizamos, toda QUARTA-FEIRA, um 
encontro com agentes do mercado, ges-
tores e autoridades que defendem o RPPS 
brasileiro. Virtualmente, nos encontramos 
para bater-papo, compartilhar experiên-
cia, buscar inspiração!

E tem sido fantástico o resultado graças 
a todos vocês que ajudam nessa constru-
ção. Fica aqui nossa GRATIDÃO viu, por 
acreditar no nosso trabalho!

E se ligaaa, mande sugestões e participe 
conosco desse projeto!

Acesse todas as lives pelo nosso 
instagram/IGTV

Lives da RPPS levam muito mais que 
informações, levam INSPIRAÇÃO!

RPPS DIGITAL



REVISTARPPSDOBRASIL.COM.BR22 RPPS 56ª

ARTIGO

Miriam A. das Neves
Consultora da Zela. Mestre em Gestão 
Empresarial pela FGV e graduada em Direito 
e em Ciências Econômicas. Foi Gerente de 
PLD do Banco do Brasil, Coordenadora-
Geral de Análise Estratégica no COAF e 
Superintendente de Gestão de Riscos e 
Controles Internos na EMGEA.

José Eduardo 
Moreira Bergo

Membro do Conselho Administrativo e Con-
sultor da Zela. Economista, foi Diretor de Segu-
rança Institucional do Banco do Brasil, Diretor 
Setorial da Comissão Executiva de Prevenção 
e Combate à Lavagem de Dinheiro e da Co-
missão Executiva de Segurança Cibernética 
da Febraban e membro do Conselho Fiscal de 
diversas empresas, como BB Tecnologia e Ser-
viços, Lojas Renner e Elo Participações.

O que se espera da gestão de um 
RPPS? Essencialmente que adote todas as 
providências possíveis para assegurar a 
rentabilidade dos ativos sob sua respon-
sabilidade. Rentabilidade essa suficiente 
para garantir que os participantes, pro-
prietários dos ativos, possam usufruir de 
seus recursos na aposentadoria. É uma 
responsabilidade e tanto... A renda e a 
subsistência futura de diversas pessoas 
dependem do instituto.

Para atingir uma rentabilidade satisfatória, 
a gestão do RPPS deve constantemente 
avaliar a carteira de ativos, vendendo e com-
prando conforme a conjuntura exigir. Além 
de gerar um retorno suficiente para cobrir 
as saídas por um tempo estimado (cálculo 
atuarial), o retorno precisa ser maior do que 
a perda de valor da moeda no decorrer do 
tempo. Isso vale para qualquer tipo de in-
vestimento, seja renda fixa, renda variável, 
imóveis e quaisquer outras aplicações.

Alguns investimentos são, teoricamente, 
mais seguros do que outros, porém não 
existe risco zero. Em geral, quanto maior 
o retorno, maior o risco. Mas nem sempre 
quanto maior o risco, maior o retorno. 
Não há uma regra exata. Aplicações vin-
culadas a imóveis, por exemplo, poderiam 

ser considerados ativos de baixo risco. 
No entanto, o investimento em um fundo 
imobiliário, dependendo da composição 
da carteira, pode não ser, conforme exem-
plificado no caso real a seguir.

Um imóvel fazia parte do ativo imobilizado 
de um grande banco, que inclusive o utili-
zava como uma de suas sedes. No início 
dos anos 2000, para se adequar aos níveis 
de capital estabelecidos pelo Acordo de 
Basiléia, o banco vendeu o imóvel para 
um fundo imobiliário e, por meio de um 
contrato padrão de locação de 10 anos, 
continuou ocupando o prédio e pagando 
aluguel para o fundo imobiliário. Para os 
cotistas do fundo, era uma aplicação ren-
tável e, aparentemente, de baixo risco. O 
imóvel era tão tradicional para aquele ban-
co, que até se confundia com a sua histó-
ria. Nem o banco, nem o fundo imobiliário 
cogitavam que essa relação um dia fosse 
acabar. No entanto, o imóvel precisava de 
reformas e o locador (banco) propôs ao 
locatário a realização da obra, com os cus-
tos a serem amortizados por descontos 
nos aluguéis subsequentes. Mas não se 
chegou a um acordo. O fundo não queria 
renunciar à rentabilidade dos aluguéis e o 
banco não concordava em fazer a reforma 
sem nenhuma compensação. Resultado: 
aconteceu o pior para o fundo, e para os 
seus cotistas. O aluguel não foi renovado 

e o banco locou outro imóvel. Passados 
mais de 8 anos da desocupação, os anda-
res ainda continuam vazios. E, ao que pa-
rece, continuará assim por um bom tem-
po. Com o advento da pandemia, muitas 
empresas implantaram o trabalho remoto 
e estão entregando espaços que eram 
locados. Pode-se imaginar que a rentabi-
lidade do fundo que tinha esse ativo na 
carteira diminuiu consideravelmente.

Para evitar situações como essa, vale sem-
pre lembrar aquela regra básica de “não 
colocar todos os ovos numa mesma cesta”. 
Além de atenção constante aos rumos do 
mercado! Em outras palavras, não se pode 
descuidar das medidas de due diligence 
(devida diligência) antes de concretizar um 
investimento. É preciso conhecer, além da 
rentabilidade e da liquidez, as característi-
cas dos ativos que compõem a carteira, o 
perfil e o histórico dos administradores e 
dos gestores do fundo de investimento e 
de consultores especializados que eventu-
almente estejam envolvidos na operação.

Se a gestão do RPPS não se sentir suficien-
temente preparada para fazer esse tipo 
de análise, uma alternativa salutar é uti-
lizar uma instituição habilitada e com re-
conhecida experiência, capacidade e boa 
reputação no mercado. Risco e retorno é 
sempre uma análise fundamental! 

Risco e retorno: a análise 
é fundamental!

Contribuindo para uma economia mais justa, a ZELA  
atua em duas frentes: prevenção à lavagem de dinheiro 
e recuperação de ativos.

Um mercado mais limpo  
e ético é possível.
E essa transformação está acontecendo.

zelaconsulting.com
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ESPAÇO DA PREVIDÊNCIA

A Divisão de Atendimento e Assuntos 
Administrativos - DIATE dos Regimes Pró-
prios de Previdência Social, instituída com 
o objetivo primordial de estabelecer um 
canal direto de comunicação, de apoio e 
de acesso à informação direcionado aos 
entes que optaram pelos Regimes Próprios 
de Previdência, iniciou suas atividades em 
5 de outubro de 2015 e após 5 anos e 4 
meses de exercício foi alcançada a marca 
de mais de 108.000 (cento e oito mil) aten-
dimentos e fornecidas informações / orien-
tações aos mais de 2.000 entes federativos, 
contemplando os 30 critérios de regulari-
dade previdenciária, exigidos pela Portaria 
nª 204/2008 e seus regulamentos.

Por conta da pandemia, quais foram as 
inovações que a SRPPS/SPREV adotou 
para otimizar o atendimento aos RPPS?

Wagner: Com o atual cenário em que esta-
mos vivendo, a tecnologia é a nossa maior 
aliada. E para continuarmos a prestar um ser-

viço de excelência e eficiência, decidimos im-
plementar a ferramenta da webconferência 
e o WhatsApp como canais de atendimento 
aos RPPS. Essas ferramentas ajudam a otimi-
zar os resultados. Implementada em dezem-
bro de 2020, a webconferência quebrou as 
barreiras no que diz respeito ao atendimento 
externo, pois estamos estreitando o relacio-
namento com os representantes dos entes 
federativos. A webconferência tem como 
principal objetivo ajudar em situações em 
que há mais urgência de resolutividade.

Como funciona a sala de 
webconferência?

As salas de webconferência tem temas e dias 
específicos, conforme divulgado na página 
da Previdência, em que os analistas tiram 
dúvidas e auxiliam os entes no que for neces-
sário. Os atendimentos são feitos de forma 
individual e por ordem de chegada, onde o 
solicitante aguarda no “lobby/fila de espera”. 
Contudo, o solicitante não consegue saber 
qual a sua posição na fila, isso é monitorado 
de forma interna pela nossa equipe.

Como tem sido a aprovação dessa 
ferramenta?

Após o período de experiência e adap-
tação, tanto por parte dos nossos téc-
nicos e analistas, quanto por parte dos 
representantes dos entes federativos, os 
atendimentos pela webconferência tem 
tido uma aceitação favorável por parte de 
quem recebe o atendimento. 

E qual a influência desse serviço na 
melhoria do atendimento que vocês 
oferecem aos RPPS? 

Temos observado que após a efetiva imple-
mentação das webconferências, a qualidade 
dos nossos atendimentos melhorou e a quan-
tidade de reclamações e negativas reduziu. 

Fale-nos um pouco sobre o WhatsApp 
da SRPPS.

O WhatsApp da SRPPS foi oficialmente 
implementado em outubro de 2020. An-
tes disso, utilizávamos o WhatsApp parti-

SRPPS/SPREV estimula a inovação 
no dia a dia da gestão dos RPPS
José Wagner fala da importância de se aproveitar as 
ferramentas digitais disponíveis pela SRPPS/SPREV
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José Wagner Marcelino
Chefe da Divisão de Atendimento e Assuntos Administrativos 
da Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social.

cular do chefe da divisão. O intuito prin-
cipal do nosso WhatsApp é estabelecer 
uma linha direta com os representantes 
dos entes federativos, além de diminuir 
a quantidade de demandas por ligação 
e e-mail. 

E como é o trabalho da equipe de 
atendimento nesse período de 
pandemia? Como está formada a sua 
equipe?

Atualmente, a equipe conta com um qua-
dro de 6 (seis) funcionários, sendo eles: 
Brenda e Josiane, atendem pelo telefone 
e WhatsApp; Jessiane e Elceane atendem 
telefone, Gescon e e-mail; e Luiz que 
atende pelo telefone e gerência as web-
conferências. E a equipe é chefiada por 
mim, José Wagner que administro as ativi-
dades no geral e dou suporte aos analis-
tas da Subsecretaria. 

Se não fosse o cenário atual 
de pandemia, a SRPPS teria 
implementado as novas ferramentas 
de atendimento? 

Não, porém estávamos estudando e ava-
liando a possibilidade da expansão dos no-
vos meios de atendimentos. Contudo, de-
moraria um certo tempo para implementar. 

Além do WhatsApp e da 
webconferência, quais outras 
ferramentas on-line são usadas para 
melhorar o trabalho com os RPPS?

Atualmente temos 4 (quatro) canais de atendi-
mento. Além dos dois já citados, temos o Gescon, 
que é a principal ferramenta da SRPPS para análi-
se de consultas de alta complexidade, acesso aos 
nossos sistemas e envio de legislações, e o e-mail, 
que é utilizado para recebermos demandas de 
pessoas físicas e jurídicas que não possuem aces-
so ao sistema Gescon. 

Quais as limitações da Divisão de 
Atendimento? 

Pontualmente, não existem muitas limi-
tações dentro da nossa divisão. A nossa 
maior dificuldade hoje é a questão de aná-
lise. Algumas questões fogem da nossa 
competência e não podem ser respondi-
das, por questões de acessibilidade.

Além dos canais digitais de 
atendimento já citados, quais as 
outras formas de recebimento de 
informações pela SRPPS?

Devido a pandemia, foi permitido aos entes 
federativos utilizar o Protocolo Eletrônico 
para encaminhar informações que antes 
eram enviadas via Correios. Essa docu-
mentação restringe-se a Compensação 
Previdenciária e impugnação de Processos 
Administrativos Previdenciários - PAP. 

Nota da redação: Na live que a 
Revista RPPS do Brasil fez com 
o Wagner, pudemos registrar 
inúmeros elogios ao trabalho 
da equipe. Gente do Brasil todo 
batendo palmas e gratos pela 
fluidez das soluções oferecidas 
pela equipe da SPREV.

Nota da redação: Na live que a 

Revista RPPS do Brasil fez com 

o Wagner, pudemos registrar 

inúmeros elogios ao trabalho 

da equipe. Gente do Brasil todo 

batendo palmas e gratos pela 

fluidez das soluções oferecidas 

pela equipe da SPREV.
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Na contramão do mundo, a população 
brasileira ficou mais pobre na última déca-
da, segundo uma pesquisa recentemente 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) 
com base nos números do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI). Enquanto o Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita - soma de toda 
a riqueza produzida por um país dividido 
pela população - aumentou 0,4% ao ano no 
mundo entre 2010 e 2020, no Brasil a rique-
za recuou 0,2% ao ano no mesmo período.

E a crise econômica está apenas no come-
ço, visto que ainda teremos longos meses 
de vacinação e recuperação da economia 
no hemisfério sul.

Diante do cenário, os fundos de Previdên-
cia Complementar, bem como os de RPPS, 
se veem diante de um duplo desafio: lidar 
com uma população que não tem econo-
mias no presente e necessita construir 
reservas para o futuro (vale lembrar que 
no Brasil 90% das pessoas com mais de 
25 anos não poupam dinheiro pensan-
do na aposentadoria) e com uma gestão 
que terá de ir muito além da tradicional 
para superar a média do mercado (CDI) e 
a própria alta de preços (inflação ao con-
sumidor medida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA).

A maioria dos fundos complementares e 
de RPPS hoje lidam com as reservas tradi-
cionais da maneira tradicional: investindo 
em títulos públicos. Do total de recursos 

no mundo de previdência privada (pouco 
mais de R$ 1 trilhão no balanço de feve-
reiro), 83% estão em fundos de renda fixa, 
segundo dados compilados pela Associa-
ção Brasileira das Entidades dos Merca-
dos Financeiro e de Capitais (Anbima). A 
fatia restante do mercado é formada por 
fundos balanceados (aqueles que ajustam 
suas carteiras conforme o tempo passa), 
multimercados e de ações.

De fato, os ativos de renda fixa têm um 
peso importante na carteira, pois estamos 
falando de carteiras que devem proteger 
o patrimônio dos investidores para garan-
tir uma aposentadoria confortável em um 
futuro bem distante. Ao mesmo tempo, 
devemos nos lembrar da atual taxa de ju-
ros da economia.

Crise e juros baixos: Os desafios dos gestores de RPPS e RPC
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Pablo Spyer
27 anos de experiência na indústria de serviços financeiros. Diretor Estatutário da MIRAE ASSET, Pablo é um profissional 
hábil, sênior e reconhecido. Conselheiro da Ancord - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Valores; 
Foi sócio e diretor estatutário de uma corretora nos Estados Unidos, uma FULL BROKER DEALER, chamada Tradewire. 
Formado em Economia pela F.I.U., na Flórida/EUA e pós-graduado pela USP, em Mercado de Capitais. É autorizado pela 
CVM a administrar recursos de terceiros desde 2005. Em 2008 se qualificou como PRINCIPAL nos EUA e foi autorizado 
pela FINRA Americana a supervisionar e chefiar todas as áreas de uma Full Broker Dealer nos EUA.
Criou o Minuto Touro de Ouro em 2020, que hoje é sucesso no Brasil através da Jovem Pan.

Crise e juros baixos: Os desafios dos gestores de RPPS e RPC
Na última reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom), a taxa de juros básica 
da economia, a Selic, subiu de 2% ao ano 
para 2,75% ao ano, após mais de cinco 
anos sem sofrer uma alta. A expectativa de 
economistas e analistas do mercado é de 
que haja mais altas nos próximos encon-
tros, mas ainda assim, os mais pessimis-
tas, esperam algo entre 5% e 6% ao ano. 
Os economistas da EQI Investimentos, 
empresa na qual sou sócio, acreditam em 
pelo menos mais 3 altas de 0,75%. 

Ao que tudo indica a economia brasileira 
hoje tem fundamentos para manter um 
nível de juros amigável. As taxas pratica-
das na Avenida Chile (rua da sede do BN-
DES no Rio de Janeiro) vieram para ficar.

É um patamar de juros bem diferente do 
que gestores e investidores comuns viam 
há pouco tempo em terras tupiniquins. 
Quem não se lembra de facilmente con-
seguir títulos públicos a taxas de 15% ao 
ano, retorno que significava dobrar uma 
carteira em cinco anos. Com um juro de 
5% ao ano, o tempo para dobrar o investi-
mento aumentou para 15 anos.

A mudança da economia e da taxa de ju-
ros incentiva gestores a sair do comodis-
mo da renda fixa tradicional.

Em tempos de juros elevados, mas com 
tendência de baixa, até os mais arriscados 
se posicionavam na velha receita do que 
ficou conhecido como “kit Brasil”. Fundos 
multimercados, conhecidos por terem 
inúmeras possibilidades de investimentos 
e estratégias, ainda que possuíssem esse 
leque de opções, apostavam na velha re-

ceita de travar posições nos juros (com-
prar títulos prefixados para garantir juros 
altos em momento em que a tendência 
era de queda da taxa), aplicar na alta da 
moeda brasileira e se posicionar na alta 
da bolsa.

O juro, como já dito, segue em tendência 
de alta moderada segundo as projeções 
do mercado. O dólar está mais forte do 
que nunca e não dá sinais de perder espa-
ço na queda de braço com o real.

Assim, desses três pilares, apenas um pa-
rece se sustentar no Brasil pós-COVID: a 
bolsa de valores. Ainda assim, o suporte é 
parcial já que ainda é cedo para falar quais 
setores se recuperarão mais rapidamente 
e quais irão amargar perdas por longos 
anos. 

Sem muita saída, os gestores ainda en-
xergam na renda variável uma saída para 
buscar mais rendimentos. A alta recente 
da Selic pode causar uma migração para 
renda fixa, mas muito pontual. A razão é 
que há “luz no fim do túnel” na economia 
brasileira, com vacinação e retomada da 
produção e do consumo.

Quando a vacinação for aplicada em mas-
sa, a roda da economia volta a girar e com 
isso o lucro de muitas empresas.

Além disso, a inflação brasileira não é um 
dragão fácil de se ter como inimigo. Mes-
mo que a Selic suba ao patamar da maior 
projeção (6% ao ano) - vale dizer, a aposta 
mais alta, mas da minoria -, ainda assim 
ela estaria muito próxima da alta da infla-
ção. Isto porque, só até fevereiro, o IPCA 
já acumulava alta de 5,20% em 12 meses.

Na prática, isto quer dizer que, se a Selic 
chegar a 5% ao ano em 2021, em uma 
mediana das projeções, muitos papéis da 
renda fixa ainda dariam retorno negativo 
ao investidor, porque a inflação “comeria” 
o rendimento.

Outra aposta é na inclusão de ativos es-
trangeiros nas carteiras de Previdência 
Complementar e do RPPS. O mercado 
está muito mais aberto ao mundo do que 
foi no passado.

Desde 2020, o mercado de Brazilian De-
positary Receipt ou BDRs (ações de em-
presas estrangeiras negociadas no Brasil) 
se abriu à pessoa física comum e, com 
isso, foram lançados muitos ativos no mer-
cado brasileiro. De Apple a Coca-Cola, os 
investidores e fundos têm acesso a uma 
gama de empresas de fora.

Além disso, caso prefiram, os gestores 
podem ainda optar pelo BDRs de Exchan-
ge-Traded Fund (ETFs). Tais papeis re-
presentam a cota de um fundo, mas são 
negociados como ações na própria bolsa 
de valores. Tais fundos replicam a cartei-
ra de algum índice de referência, como 
o Ibovespa (principal índice de ações do 
Brasil). Atualmente, a bolsa brasileira (B3) 
reúne não só ETFs de índices nacionais, 
mas também de estrangeiros. Há ETFs dos 
mercados americanos (como o S&P 500), 
chinês, europeu e japonês.

Para superar as dificuldades, estudar é a 
melhor saída. Muitos cursos estão dispo-
níveis na internet, inclusive o meu: Curso 
Touro de Ouro. 
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ESSE ESPAÇO É SEU

Bruno Sá Freire Martins
Servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso; advogado; consultor jurídico da ANEPREM e da APREMAT; pós-graduado 
em Direito Público e em Direito Previdenciário; professor da LacConcursos e de pós-graduação na Universidade Federal de 
Mato Grosso e no ICAP - Instituto de Capacitação e Pós-graduação (Mato Grosso); membro do Conselho Editorial da Revista 
de Direito Prática Previdenciária da Paixão Editores e do Conselho de Pareceristas ad hoc do Juris Plenun Ouro ISSN n.º 
1983-2097 da Editora Plenum; escreve todas as terças-feiras para a Coluna Previdência do Servidor no Jornal Jurid Digital 
(ISSN 1980-4288) endereço www.jornaljurid.com.br/colunas/previdencia-do-servidor, e para o site fococidade.com.br, autor 
dos livros DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO, A PENSÃO POR MORTE, REGIME PRÓPRIO - 
IMPACTOS DA MP n.º 664/14 ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS e MANUAL PRÁTICO DAS APOSENTADORIAS DO SERVIDOR 
PÚBLICO, todos da editora LTr e de diversos artigos nas áreas de Direito Previdenciário e Direito Administrativo.

Com o início de um novo mandato 
de Vereadores surge a dúvida acerca da 
filiação previdenciária destes, ainda mais 
quando o eleito é servidor público vincu-
lado a Regime Próprio e tem a intenção 
de continuar a exercer seu cargo público, 
ensejando ainda mais dúvidas acerca de 
como proceder em termos de previdência.

Para solucionar a questão, a Constituição 
Federal, após a reforma da previdência 
ocorrida em 2.019, passou a contar com a 
seguinte redação:

Art. 38. Ao servidor público da adminis-
tração direta, autárquica e fundacional, 
no exercício de mandato eletivo, apli-
cam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo fe-
deral, estadual ou distrital, ficará afas-
tado de seu cargo, emprego ou função;

III - investido no mandato de Vereador, 
havendo compatibilidade de horários, 
perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo, e, não 
havendo compatibilidade, será aplica-
da a norma do inciso anterior;

V - na hipótese de ser segurado de 
regime próprio de previdência social, 
permanecerá filiado a esse regime, no 
ente federativo de origem.

Tomando por base o inciso V do artigo 
38, a pouco citado, a primeira conclusão 
que se obtém é a de que a filiação previ-
denciária do servidor eleito para o cargo 
de Vereador será mantida em seu Regime 
Próprio de origem, quando este tiver que 
se licenciar de seu cargo para o exercício 
do mandato eletivo, caracterizando, assim, 
a hipótese do inciso I do mesmo artigo.

Nessa circunstância a base de cálculo da 
contribuição previdenciária do servidor 
será a remuneração de seu cargo efetivo, 
ainda que este tenha optado pelo subsídio 
de Vereador.

E no caso de a pessoa eleita não ser fi-
liada, anteriormente, a Regime Próprio, 
ainda que servidor público, a vinculação 
previdenciária deve se dar junto ao INSS, 

entendimento esse decorrente da inter-
pretação conjunta do inciso acima men-
cionado e do teor do § 13 do artigo 40 da 
Carta Magna.

Bem como da ausência de obrigatoriedade 
de instituição de Regimes Próprios, o que 
faz com que os servidores efetivos sejam 
filiados ao INSS como acontece em mais de 
2.000 (dois mil) Municípios brasileiros.

Agora, quando se está diante da hipótese 
prevista no inciso III do artigo 38, é possí-
vel afirmar que o servidor encontra-se em 
uma situação onde ele ocupa dois cargos 
públicos: o efetivo e o de Vereador.

Isso porque, como já dito, ele continuará 
a exercer seu cargo efetivo e também atu-
ará como Vereador, recebendo, inclusive, 
duas remunerações.

E, nessa condição, caso seu Município pos-
sua previdência que contemple seus servi-
dores, também lhe será outorgada dupla 
filiação previdenciária, sendo uma junto a 
seu Regime Próprio ante ao exercício do 
cargo efetivo e a outra junto ao INSS na 
condição de detentor de mandato eletivo. 

A filiação previdenciária 
do Vereador
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RAIO X

Um dos estados brasileiros mais encantado-
res por sua riqueza natural e agrícola, tam-
bém encanta pelo esmero para com a gestão 
da previdência dos servidores públicos. Es-
tudiosos, habilidosos e caprichosos na ges-
tão, esse povo mato-grossense faz história, 
dá lições de como fazer! E foi pra aprender 
que demos uma paradinha para conhecer o 
trabalho das equipes dos RPPSs de Sorriso, 
Cáceres e Lucas do Rio Verde. Aproveite para 
se inspirar viu! 

O belo Mato Grosso é nosso 
ponto de parada nesta edição
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O principal objetivo de um RPPS é garantir 
a tranquilidade financeira que os servidores 
tanto esperam na sua aposentadoria. Para 
isso, realizar uma boa gestão é fundamental, 
pois, mal gerido, um RPPS pode, não só eli-
minar esse sentimento de tranquilidade, mas 
também se tornar um enorme entrave para 
as finanças públicas.

Assim, no intuito de realizar uma análise atu-
arial da gestão dos RPPSs brasileiros, a série 
de artigos SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS 
RPPSs, apresentará nessa edição os indica-
dores de desempenho dos RPPSs do Estado 
do Mato Grosso.

Ranking de efetivação de regimes próprios

Em dia com o órgão fiscalizador

O Órgão regulador, com o objetivo de garan-
tir a qualidade da gestão previdenciária e a 
segurança do segmento, emite o CRP - Cer-
tificado de Regularidade Previdenciária aos 
municípios que indicarem, por meio de sua 
gestão do RPPS, que possuem os critérios 
necessários para sua a obtenção, dentre os 
quais se destaca: A comprovação de que os 
repasses contributivos estejam em dia por 
parte do Ente federativo, assim como, que 
a Avaliação Atuarial do RPPS seja realizada e 
apresentada dentro dos prazos pré-estabe-
lecidos. Com relação aos RPPSs do estado do 
Mato Grosso, podemos observar que 32% 
dos munícipios estão com o CRP irregular 
ou o obtiveram por via judicial, o que indica o 
não cumprimento dos critérios estabelecidos 
pelo Órgão regulador. Um dos principais mo-
tivos é a não realização da Avaliação Atuarial.

Situação previdenciária dos RPPSs do estado do Mato Grosso
RAIO X

O indicador Efetivação de Regimes Pró-
prios representa quantos municípios de um 
determinado Estado possuem RPPS, de acor-
do com esse indicador o Mato Grosso ocupa 
hoje a 3ª posição no ranking com 74% de efe-
tivação, possuindo 104 municípios com RPPS 
do total dos 141 existentes no estado.

Análise populacional

Com base nos dados dos Demonstrativos de 
Resultados das Avaliações Atuariais (DRAA) 
de 2018, fornecidos pela Secretaria de Pre-
vidência - SPREV, pode-se observar que os 
RPPSs mato-grossenses possuem um total 
de aproximadamente 154 mil segurados.

Os servidores ativos representam 75% da 
massa total de segurados, contando com 
uma idade média de 48 anos e uma remune-
ração média de R$ 3.170 mensais. 

Com relação aos servidores inativos, 80% são 
segurados aposentados e 20% são segura-
dos pensionistas.

Regime vigente
 RGPS  RPPS

Indicadores de desempenho

Os indicadores de desempenho são índices 
de gestão que refletem a performance Finan-
ceira e Atuarial dos RPPSs, de modo que o 
município possa ter uma perspectiva da situ-
ação atual do regime, bem como, poder ana-
lisar sua evolução e traçar ações estratégicas 
com o intuito de garantir aos seus segurados 
a tão esperada estabilidade durante o perío-
do de aposentadoria.

O Índice de Cobertura dos Benefícios Con-
cedidos - ICBC demonstra que os valores acu-
mulados nos fundos (capitalizados) dos RPPSs 
do Mato Grosso são capazes de garantir ape-
nas 158% dos benefícios futuros dos atuais 
aposentados e pensionistas, ou seja, aqueles 
já concedidos.

Como a reserva matemática de benefícios 
concedidos está parcialmente coberta o Índi-
ce de Cobertura dos Benefícios a Conceder 
- ICBaC equivale a 22%, indicando, de maneira 
teórica, quanto dos recursos para custear os 
novos benefícios já foram acumulados.

De forma agregada, ao comparar os recursos 
financeiros acumulados com o total de reser-
va matemática dos RPPSs, verifica-se que 
apenas 44% das obrigações futuras estão co-
bertas, indicando que existe um risco de défi-
cit atuarial de 66% do valor das reservas. Para 
fins de se ter um equilíbrio técnico atuarial, 
o IC-Total deveria ser igual ou superior a 1.

O indicador de Maturidade Populacional 
demonstra a proporção entre segurados 
ativos e segurados em recebimento de be-
nefícios. Os RPPSs do Mato Grosso, de forma 
agregada, apresentam atualmente uma re-
lação de 6,2 segurados ativos para cada um 
em benefício. Resultado interessante dada a 
conjuntura das Reservas Matemáticas, pois 
valores acima de 5 demonstram que o RPPS 
possui um perfil demográfico favorável ao 
acúmulo de recursos previdenciários.

Sob uma perspectiva de fluxo de caixa dos 
RPPSs, o Índice de Cobertura Financeira 
demonstra a proporção entre as receitas 
anuais com contribuição e as despesas com 
benefícios. Atualmente, o índice observado 
para o estado do Mato Grosso é de 115%, ou 
seja, as receitas (arrecadação de contribui-
ções) são superiores as despesas (pagamen-
to de benefícios) em 15p.p., apresentando, 
portanto, um fluxo de caixa positivo e favorá-
vel a acumulação de recursos.

CRP Regular

68%

CRP
Irregular ou judicial

32%
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Situação previdenciária dos RPPSs do estado do Mato Grosso

Lucas Azevedo Fonseca
Atuário, Consultor Previdenciário e Sócio da LUMENS ATUARIAL.

De maneira geral, os RPPSs do Mato 
Grosso estão em uma situação de atu-
arialmente favorável, uma vez que já 
possuem reservas suficientes para 
cobertura dos benefícios concedidos 
e apresentam características demo-
gráficas favoráveis a acumulação de 
recursos previdenciários, propiciando 
a manutenção adequada do sistema 
previdenciário dos servidores públicos. 
Além disso, apesar dos RPPSs terem 
apurado um expressivo déficit (84%) 
a maioria deles já implementaram as 
ações necessárias para sua cobertura. 

Não obstante, é importante fomentar 
aprimoramentos na gestão previdenci-
ária a fim de trazer elementos, como os 
apresentados nessa matéria, que auxi-
liem na tomada de decisão e assegu-
rem cada vez mais um futuro tranquilo 
a todos seus servidores e uma susten-
tável gestão dos cofres públicos.

Até a próxima. 

Quanto ao resultado atuarial, de maneira 
agregada, os RPPSs de Mato Grosso se en-
contram em uma situação atuarialmente 
preocupante, pois possuem um déficit acu-
mulado de 84% de suas reservas, totalizando 
12,4 bilhões.

Verificamos ainda que, de maneira conjunta 
os RPPSs matogrossenses já reconheceram 
11,2 bilhões (90%) do respectivo déficit, im-
plementando os planos de amortização ne-
cessários para reequilibrar as contas.



REVISTARPPSDOBRASIL.COM.BR34 RPPS 56ª

RAIO X

Criado em 1997, o PREVICÁCERES pas-
sou por várias adaptações, não só quanto 
a legislação e normativos, como também na 
forma de administrar o plano de benefícios, 
equipe administrativa, estruturas físicas, 
projetos de sustentabilidade, dentre outros.

Sua primeira reestruturação se deu em 
2005, e mais recentemente, em 2020, oca-
sião em que foi recepcionada a Emenda 
Constitucional n°. 103/2019, na íntegra, 
devendo ser discutida e regulamentada 
durante o ano de 2021.

A gestão da carteira de investimentos se 
fortaleceu nos últimos anos, e hoje já atin-
ge o montante de mais de 135 milhões de 
reais, um crescimento bastante expressi-
vo em relação a 10 anos atrás, que regis-
trava pouco mais de 15 milhões de reais.

O plano previdenciário sofreu sérios im-
pactos financeiros e desequilíbrios atua-
riais, principalmente, pela tomada de de-
cisões que priorizavam políticas públicas 
municipais, em detrimento aos reflexos no 
plano de benefícios. “Contudo, adotamos 
uma postura mais hostil diante às pres-
sões políticas e temos galgado êxito com 
a adoção de normatização de processos e 
procedimentos internos, além do fortaleci-
mento dos órgãos colegiados de decisões. 
Atualmente, somos um órgão previdenci-
ário certificado pelo PRÓ-GESTÃO; man-
temos o plano de benefícios equilibrado; 
dispomos de equipe administrativa com 
servidores de carreira; legislação atualiza-
da; gerimos a carteira de investimentos de 
forma proativa, inclusive com a gestão de 
bens imóveis; dispomos de estrutura física 
própria e com requisitos de acessibilida-

de; Dispomos de reserva administrativa; 
Participamos do CONAPREV, assim como 
nos mantemos na Diretoria da APREMAT, 
como presidente e, na ABIPEM como vi-
ce-presidente da Região Centro Oeste 
do país, participações que contribuem na 
troca de experiências e instituições de po-
líticas de sustentabilidade do plano de be-
nefícios”, destaca Luana Aparecida Ortega 
Piovesan, contadora, com pós-graduação 
lato sensu em “Direito Público” e “Contabi-
lidade Pública e Auditoria Governamental” 
e diretora executiva do Instituto.

Criado em 27 de novembro de 1997, atu-
almente o Instituto de Previdência de Cá-
ceres conta com 1.609 ativos, 285 inativos 
e 62 pensionistas (Base 12/20). Com PL 
de R$ 133.302.299,03 (Base de dezem-
bro/2020), está com CRP em dia. Também 
em dia os repasses, mesmo em meio à 
crise atual. 

Para, a gestora, o trabalho de zelo traz 
resultados salutares. “Acredito que os co-
legas que ocupam liderança de um órgão 
previdenciário têm buscado alternativas 
para fortalecer a gestão, priorizando pela 
sustentabilidade financeira e atuarial do 
plano dos benefícios geridos. De maneira 
que temos procurado agir de forma habili-
dosa e proativa nas ações que necessitem 
maior esforço técnico, além de disseminar 
e fortalecer a política previdenciária entre 
a massa de segurados e sociedade”.

E o PREVICÁCERES busca a interação en-
tre os beneficiários. Desde 2017 realiza 
um evento temático, de lazer e comemo-
rativo para os segurados aposentados e 
pensionistas. “Além disso, utilizamos o es-
paço para promover Audiência Pública da 
execução do plano de benefícios. Também 

idealizamos e formatamos o projeto de 
“Educação Financeira” para os segurados, 
que tem o objetivo de promover a orienta-
ção de planejamento e/ou reservas a partir 
de soluções disponíveis no mercado finan-
ceiro que possam contribuir com o perío-
do de aposentadoria e/ou nas situações 
emergenciais. Contudo, ambos projetos 
foram suspensos em 2020, frente a crise 
vivenciada no país”, salienta Piovesan.

Em meio às restrições, o Instituto conti-
nua pensando nos beneficiários. “Temos 
ofertado atendimento personalizado e 
tempestivo, priorizando os tele presen-
ciais e/ou via plataformas virtuais. Como 
forma de garantir os afastamentos médi-
cos aos servidores, a equipe do Instituto 
executa as perícias médicas utilizando sua 
estrutura e expertise, contudo, os serviços 
são custeados pelo Ente Federativo. Além 
disso, buscamos proporcionar a transpa-
rência de nossas atividades, bem como 
mantemos nossos segurados atentos às 
políticas públicas em meio à crise em que 
vivenciamos”, destaca ao acrescentar que 
para 2021 tem na agenda alguns objetivos 
a serem alcançados: “finalizar o projeto de 
gestão de imóvel disponível na carteira de 
investimentos, a fim de proporcionar ren-
tabilidade ao plano de benefícios; Informa-
tizar os dados e informações funcionais e 
previdenciárias dos segurados; Discutir a 
regulamentação da reforma previdenci-
ária instituída em dezembro de 2020, de 
forma que se adeque ao plano de cargos 
e carreiras do Município; Contribuir com o 
projeto de Reforma Administrativa no âm-
bito municipal; Buscar superar meta atu-
arial e fortalecer qualificação continuada 
aos membros de conselhos curadores e 
de comitê de investimentos”. 

Cáceres/MT conta com RPPS forte!

Equipe
Da esquerda para direita Anderson Ribeiro 
(Gerente de Finanças), Karina Saran (Gerente 
de Administração), Márcia Moraes (Advogada), 
Adalgisa De Assunção (Contadora), Vanessa 
Ferreira da Silva (Controladora interna), Luana 
Ortega (Diretora Executiva), Paula Balduína 
(Presidente comissão licitação) e Rosinei Bruneli 
(Gerente de Benefícios) Foto antiga do prédio. Atualmente está passando por uma reforma e ampliação
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Adélio Dalmolin
Nosso leitor antenado às orientações

Situado no Médio Norte Mato-gros-
sense, com apenas 34 anos de existência 
e população/IBGE de 92.769 habitantes, 
Sorriso é o município que, individualmen-
te, mais produz grãos no Brasil: 3% da 
produção nacional e 17% da produção es-
tadual. Devido esta pujança na produção 
agrícola é a “Capital Nacional do Agrone-
gócio”, título conferido pela Lei Federal nº 
12.724, de 16 de outubro de 2012.

Denominado PREVISO, o Fundo Munici-
pal de Previdência Social dos Servidores 
de Sorriso, foi criado pela Lei Municipal 
175/90, estando em plena atividade há 30 
anos e funcionando em prédio próprio. 
Conta em seu quadro com seis servidores 
dedicados e eficientes e um diretor execu-
tivo, atendendo a 1.476 servidores ativos, 
183 aposentados e 36 pensionistas.

“Terminamos o ano de 2020 com um ati-
vo financeiro acima de  220 milhões de 
reais investidos, aplicados de forma di-
versificada, estando presente em todas as 
aplicações financeiras as condições de se-
gurança, rentabilidade, solvência e trans-
parência, conforme exigem as resoluções 
que regulamentam o assunto”, destaca o 
Diretor Executivo do RPPS, Adélio Dalmo-
lin, que está no cargo desde janeiro/2013, 
é contabilista, ex-Agente Estatístico e Che-
fe de Agência do IBGE, tendo exercido car-
gos Secretário de Educação, Secretário de 
Economia e Planejamento, Secretário de 
Governo e Secretário de Indústria, Comér-
cio e Turismo. 

O Certificado de Regularidade Previdenciária 
encontra-se em dia, tendo sido renovado em 
30/01/2021, com vigência até 30/07/2021, 
com histórico de renovação automática e ja-
mais tendo sido necessário recorrer a meios 
judiciais. E historicamente, a Prefeitura Muni-
cipal tem efetuado os repasses em dia, sem 
atrasos e/ou parcelamentos.

O RPPS dispõe de recursos financeiros sufi-
cientes e disponibilizados na conta da Taxa 
Administrativa, destinados à construção 
de novo prédio, que está sendo projetado 
com dois pisos, com previsão de início das 
obras para o primeiro semestre deste ano. 
“Queremos construir uma sede moderna, 

que ofereça plenas condições de traba-
lho, conforto e bem estar aos servidores e 
usuários do RPPS”, prevê o gestor ao afir-
mar que “implementamos em 2020 parte 
da adequação à PEC 103/19 alterando as 
alíquotas de contribuição dos servidores, 
que passaram de 11% para 14%, vigoran-
do a partir de janeiro/2021, estando em 
andamento debates com o Conselho Cura-
dor, Prefeitura e Câmara de Vereadores a 
implementação final da Reforma da Pre-
vidência, com revisão e modernização do 
Estatuto dos Servidores e Regulamento 
Interno do Conselho Curador, Comitê de 
Investimentos e Conselho Fiscal”.

Segundo Dalmolin, na intenção de con-
quistar melhorias administrativas, foi feita 
adesão ao PRÓ-GESTÃO junto a Secreta-
ria de Previdência -SPREV e iniciou o ano 
de 2021 implementando melhorias no 
sistema de gestão, com a contratação de 
sistema moderno de gerenciamento pre-
videnciário, com digitalização do sistema 
cadastral de servidores, aposentados, 
pensionistas e processos de concessão 
de novas aposentadorias, inclusive com 
aplicativos para celulares, possibilitando 
o acesso a servidores e segurados, proje-
tando a realização de prova de vida via ce-
lular. “Esses são avanços que beneficiarão 
todo o sistema administrativo, funcional e 
os próprios usuários”, comemora. 

Sorriso/MT tem RPPS comprometido

Reunião do Conselho Curador sobre reforma da previdência Família Previso - Barbara, Rosimar, Franciele, Jeanne, Kleberson, Adélio e Alcemar
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O Instituto Municipal de Previdência 
Social dos Servidores de Lucas do Rio 
Verde “PREVILUCAS”, foi criado em 04 de 
dezembro de 1990, conforme Lei Munici-
pal n° 109/1990. Conta com 1. 540 segura-
dos, sendo 1.350 ativos, 154 inativos e 36 
pensionistas. Com CRP em dia e contando 
com repasses mensais em dia por parte 
da Prefeitura, o RPPS se destaca pela ex-
celência dos serviços prestados, com um 
atendimento acolhedor e único a cada 
segurado, desenvolvendo boas práticas 
de gestão para entregar uma gestão efi-
ciente, responsável, sempre pensando em 
proteger o patrimônio da Instituição e ga-
rantir os benefícios previdenciários.

A valorização do beneficiário pode ser 
vista também pela preocupação da atual 
gestão em realizar projetos que possibili-
tam a interação entre os servidores. “Te-
mos projetos como “seja um conselheiro”, 
desenvolvido para disseminar a cultura 
previdenciária entre os segurados, com 

o intuito de despertar o interesse e con-
sequentemente a participação dos mes-
mos na gestão previdenciária através dos 
conselhos. O projeto “pós-aposentadoria” 
que tem por finalidade fortalecer a inte-
gração social dos servidores aposentados, 
através da promoção de encontros que 
estimulam o convívio social, a redução do 
sedentarismo, trazendo melhora na qua-
lidade de vida do servidor inativo”, desta-
ca o gestor ao afirmar que “acreditamos 
que para sermos referência na gestão e 
prestação de serviços previdenciários e 
para garantir um Instituto sólido, devemos 
investir na educação previdenciária, ou 
seja, na capacitação dos servidores que 
atuam diretamente na gestão, conselhei-
ros e segurados. Para isso, participamos e 
promovemos eventos de capacitação pre-
videnciária”, destaca o gestor Alan Togni 
- Diretor Executivo, graduado em Gestão 
de Negócios, desde 2013 atuando na área 
pública em Lucas do Rio Verde, tendo sido 
Secretário de Infraestrutura e Obras e em 
2021 como Secretário de administração 
acumulando interinamente a Direção do 

Previlucas. “Tenho como missão exercer 
boas práticas de gestão mantendo as-
sim o Instituto como referência nacional, 
mantendo a equipe capacitada e motivada 
para prestar serviços de excelência, apro-
ximado e profissional aos segurados”.

Hoje o Instituto encontra-se localizado no 
Paço Municipal e vem galgando evolução 
em relação ao Patrimônio. Em 1997 o valor 
do PL era de R$ 480.541,07 e em janeiro 
de 2021 o saldo é de R$ 190.122.147,90.

O RPPS de Lucas tem muito bem definida 
sua Visão: Ser referência na gestão e presta-
ção de serviços previdenciários, garantindo 
com isso a sustentabilidade do Instituto Pre-
videnciário, bem como pleno atendimento 
dos segurados e seus dependentes. Sua 
Missão: Proporcionar aos segurados um 
Instituto de Previdência sólido, garantindo a 
concessão e a manutenção dos benefícios 
previdenciários, comprometendo-se com a 
valorização, bem estar e dignidade dos ser-
vidores efetivos do município de Lucas do 
Rio Verde e seus dependentes.. 

Lucas do Rio Verde/MT 
é destaque em Gestão 
Previdenciária

Alan
Quer ver Lucas continuar sendo vitrine quando 
o assunto é gestão de RPPS Registro da equipe que cuida com amor do futuro da previdência de Lucas
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CURTAS

ACIP
A pandemia de COVID-19 está aí, mas a Associação Capixaba 
de Institutos de Previdência (ACIP) adaptou-se às mudanças 
desse “novo normal” e seguiu em frente difundindo conhe-
cimento e cultura previdenciária com a oferta de capacita-
ções aos gestores e servidores de RPPS do Espírito Santo. 
A ACIP realizou nos últimos meses inúmeros cursos on-line, 
por meio de plataformas web. O objetivo dessas capacita-
ções é mantê-los atualizados, antenados aos principais te-
mas da agenda previdenciária local e nacional, e preparados 
para sempre contribuir na melhoria da gestão dos Institutos. 
Acesse https://acip-es.org.br/ e saiba mais!

RS
O prazo para instituição do Regime de Previdência Complemen-
tar (RPC) pelos municípios está cada vez mais curto. Pensando 
nisso, a RS-Prev disponibiliza aos gestores municipais o Plano 
RS-Municípios: uma alternativa rápida e viável para os municí-
pios instituírem o RPC com a adesão a um plano administra-
do por uma Entidade que possui experiência em previdência 
complementar do servidor público. “Este plano nasceu para dar 
celeridade à instituição do RPC pelas novas administrações mu-
nicipais”, destaca Danielle Silva, Diretora-Presidente da RS-Prev.

IPRESG
A atual Diretoria Executiva do IPRESG completa 4 anos de ges-
tão no mês de março e neste período, teve grandes conquistas. 
Em 2018 foi realizado Concurso Público, atualmente o Instituto 
possui 3 servidores estatutários. Em 2019 foi construída a sede 
própria com 743m2, um espaço digno para um excelente aten-
dimento aos servidores e conta também com auditório para 
130 pessoas. Em 2019 o instituto conquistou a certificação do 
Pró-Gestão Nível I. A equipe do IPRESG e os servidores públicos 
municipais de São Gabriel tem muito a comemorar.

PREVINIL
Com a Emenda Constitucional nº 103/2019, todos os entes 
federativos deverão instituir o Regime de Previdência Comple-
mentar - RPC até dia 12 de novembro de 2021. E, em que pese 
não ser uma atribuição direta do RPPS, mas do Ente, sabe-se 
que, especialmente nos municípios, com raras exceções, pou-
cos órgãos terão a expertise necessária para organizar todo o 
arcabouço legal de instituição do RPC. Importa salientar que o 
RPPS deve, ao menos, instruir processo alertando ao Prefeito 
sobre a obrigatoriedade de instituição do RPC. Em Nilópolis, o 
PREVINIL instruiu um processo administrativo e o Prefeito, atra-
vés de Decreto, está criando um grupo de trabalho para realizar 
os procedimentos necessários à implementação da comple-
mentar e analisar a minuta de projeto de lei e o termo de refe-
rência para o processo de escolha da EFPC.

Danielle Agero
Bacharel em Direito e Contro-
ladoria Empresarial, pós-gra-
duada em Gestão Pública e em 
Gestão Previdenciária - CPA 20 e 
Gestora do RPPS de Nilopólis/RJ

Danielle Cristine da Silva
Gestora RSPREV

RPPSs produzem resultados e 
são destaques aqui! Parabéns 
gatonaaas poderosaaas e 
poderosooos pela dedicação!
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ITUPREV
Dentro de um planejamento de modernização e muito incen-
tivado pelo uso da tecnologia durante a pandemia, o ITUPREV 
avançou no processo de digitalização de todo o seu acervo de 
processos e documentos.
O objetivo é a implementação de 100% de todos os fluxos inter-
nos por meio digital, com o auxílio de software especializado na 
gestão documental, armazenamento seguro, inclusive possibili-
tando assinaturas eletrônica e digital.
Na visão do Superintendente do Instituto, Luiz Carlos Brenha, 
este trabalho contribui para tornar mais ágil e eficaz o atendi-
mento aos servidores, dá mais segurança, preserva todo acer-
vo documental do Instituto, além de reduzir a quantidade de 
papel, contribuindo com a sustentabilidade do nosso planeta.
A organização dos arquivos e a facilidade de acesso às informa-
ções foram vantagens sentidas de imediato e que proporciona 
condições importantes para a conquista de um ambiente de 
trabalho mais dinâmico e produtivo.

ANGRAPREV
A gestão dos RPPSs vem ganhando 
destaque cada vez maior no âmbito 
das administrações públicas munici-
pais. Essa realidade impõe novas obri-
gações e a necessidade de definição 
de ações e metas gerenciais, afim de 
assegurar a eficiência e longevidade 
desses regimes previdenciários. “As-
sim, ao assumirmos o ANGRAPREV, 
nos deparamos com grandes desafios 
de ordem gerencial, que iam desde 
honrar o pagamento dos aposentados 
e pensionistas, que estava em atraso, 

até encontrar soluções para resolver o déficit atuarial do re-
gime, passando por uma restruturação dos mecanismos de 
governança institucional e pela adoção de um modelo de pla-
nejamento estratégico. A partir dessa avaliação, elaboramos 
um conjunto de diagnósticos voltados para cada área do AN-
GRAPREV, que resultou na elaboração de um Plano de Ação. 
No campo social tivemos como objetivo proporcionar melhor 
qualidade de vida aos Aposentados e Pensionistas do AN-
GRAPREV, através de alguns projetos sociais. Na área atuarial, 
objetivamos proporcionar condições técnicas efetivas visando 
atingir o Equilíbrio Financeiro e Atuarial, através do desenvolvi-
mento de ações administrativas e de estudos e avaliações téc-
nicas, além da realização de Censo Previdenciário. No segmen-
to de valorização da informação, adotamos práticas visando 
proporcionar melhoria na área do conhecimento e nas con-
dições de trabalho dos servidores e dos Conselheiros do AN-
GRAPREV, através de um programa de capacitação e formação 
continuada. No campo da gestão administrativa, projetamos 
melhoria nas condições de trabalho dotando o ANGRAPREV 
de ferramentas gerenciais de maior eficiência, efetividade e 
controle operacional. No setor de gestão de benefícios, adota-
mos práticas gerenciais que reduziram, efetivamente, o tempo 
de concessão dos benefícios previdenciários. Estamos em fase 
de implantação de um novo modelo organizacional, através da 
adoção de conceitos e mecanismos de governança corporati-
va, visando dar mais transparência e controle social às ações 
administrativas e operacionais do ANGRAPREV. Nosso plane-
jamento estratégico para o ano de 2021 já começou e todo 
esse processo de transformação teve a participação e o com-
prometimento do corpo funcional do ANGRAPREV e o decisivo 
e fundamental apoio do Prefeito Fernando Jordão, sem o qual, 
não teríamos logrado êxito”, destaca a gestora Luciane Rabha.

PALMEIRÓPOLIS PREV
Na gênese de sua caminhada, o Instituto de Palmeirópolis foca 
em realizar uma gestão organizada, cujos pilares são baseados na 
responsabilidade e na transparência. A sua visão é voltada para os 
avanços na administração e no bom atendimento. É importante 
ressaltar que o Instituto executa a Avaliação Atuarial, com o intuito 
de averiguar o cenário financeiro e traçar metas futuras, para obter 
equilíbrio na gestão previdenciária. Além disso, o PALMEIRÓPOLIS 
PREV é constituído por um conselho previdenciário, que acompa-
nha, de forma atuante, o funcionamento dessa organização. Tam-
bém, as guias de recolhimento de contribuições previdenciárias 
são pagas regulamente. Assim, o pagamento dos aposentados 
ocorre na data prevista. Por fim, vale destacar que o instituto tem 
o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), isto é, o RPPS 
segue as normas de uma boa gestão previdenciária. Todo esse êxi-
to é reflexo de um projeto criado com segurança e determinação.

PREVIBARRAS
A Previbarras - Previdência de Quatro Barras/PR foi fundada em 
1999 e possui atualmente 791 servidores ativos, 163 aposenta-
dos e 58 pensionistas. A partir de 1º de janeiro de 2021, a Pre-
vibarras está sob a presidência de Ellen Corrêa Wandembruck 
Lago, administradora do município, especialista em Gestão Pú-
blica, Gestão Previdenciária e RPPS, mestra em Administração 
e doutoranda em Planejamento e Governança Pública. Pesqui-
sadora das áreas de administração e previdência, membro do 
Comitê de Investimentos e Pregoeira do instituto (2017-2020), 
dará continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelos 
gestores anteriores. Ana Paula da Rocha Pires, antiga gestora, 
continua fazendo parte do instituto como membro do Comitê 
de Investimentos. A gestão é composta ainda pelo Secretário 
Executivo Osmar Dominguez e Grasielen Cordeiro Pensak Du-
arte como contadora. As metas da gestão incluem a construção 
da sede própria, a continuidade para adesão ao Pró-Gestão 
RPPS, a atualização cadastral, a disseminação do conhecimento 
previdenciário e a capacitação continuada

A equipe do RPPS busca capacitação contínua
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Visando evidenciar o que as regiões brasileiras estão construindo em termos de Regime Próprio 
de Previdência Social, a Revista RPPS do Brasil criou o espaço RPPS Raio X, cujo objetivo é fazer 
um raio x das Associações e dos Institutos de cada região do Brasil. Na 57ª Edição da Revista 

RPPS do Brasil, vamos mostrar os RPPSs de Santa Catarina. Portanto, se você é gestor ou 
trabalha com esse segmento, não perca a oportunidade.

Entre em contato:
contato@revistarppsdobrasil.com.br

64 3411 6345  |  99949 7898


