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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa apresenta uma análise da situação atual dos 

Regimes Próprios de Previdência Social dos municípios do estado do Rio 

Grande do Sul. Em duas partes, subdivididas cada qual em dois capítulos, 

disserta-se , primeiramente, sobre a evolução da Previdência Social no Brasil, 

desde a implantação das Caixas de Aposentadoria e Pensão que foram o 

princípio da previdência até os dias atuais, com as mais recentes reformas nos 

anos de 1998 e 2003, que permitiram uma reestruturação nos Regimes 

Próprios de Previdência. Na segunda parte da pesquisa, focando nos regimes 

próprios, é apresentada uma visão geral destes regimes no Brasil, quantidade 

de Regimes Próprios de Previdência Social, característica da população 

coberta, entre outros. No primeiro capítulo deste apartado são abordados os 

detalhes de legislação, os impactos das reformas de 1998 e 2003, a alocação 

dos recursos acumulados pelos planos e as variáveis utilizadas nas avaliações 

atuariais. O segundo capítulo segue com o objetivo central do trabalho, que é 

identificar qual a situação financeira e atuarial dos regimes próprios 

implantados pelas prefeituras municipais gaúchas. Dentro desta pesquisa, 

foram identificados os municípios que optaram por ter um regime diferenciado 

do regime geral da previdência, quais são sustentáveis atuarialmente e os 

motivos pelo qual apresentam sustentabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O regime previdenciário brasileiro está organizado em três grandes 

regimes – o Regime Geral da Previdência Social, gerido pelo Governo Federal 

e com cobertura da maioria da população brasileira; o Regime Próprio de 

Previdência Social, gerido pelos entes estaduais e municipais, com cobertura 

da maior parte dos servidores públicos vinculados a estes entes; e o terceiro 

grupo, o da previdência complementar – privada – gerida pelos fundos de 

pensão, destinadas a todas as pessoas e em crescimento, principalmente na 

classe média brasileira.  Destes regimes, serão analisados neste trabalho o 

regime geral e o regime próprio de previdência, este último, objetivo central da 

pesquisa.  

Na primeira parte desta pesquisa, que está, por sua vez, subdividida em 

dois capítulos, primeiramente trato da previdência brasileira, que tem início com 

as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs), destinadas para categorias de 

trabalhadores como a dos ferroviários, dos portuários e marítimos, dos 

telegráficos, entre outras. A tendência de adesões de outras categorias levou a 

um forte aumento do grupo coberto, culminando na intervenção dos estados e 

consequente criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs). Durante 

a década de 1960 houve a criação do Instituto Nacional de Previdência Social 

que surgiu para aumentar a população coberta, que durante a década de 1970 

incorporou os trabalhadores não contemplados pelo plano como os 

trabalhadores rurais e os domésticos. A última evolução dos institutos ocorreu 

durante a década de 1990, com a criação do atual Instituto Nacional de Seguro 

Social o INSS.  
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A característica do regime financeiro destes planos de previdência, 

inicialmente com as CAPs, era o regime de capitalização, porém, com o 

afrouxamento das regras para recebimento dos benefícios e a não 

obrigatoriedade de algumas categorias em contribuir com a manutenção do 

plano de previdência, houve a troca para o regime financeiro de repartição 

simples. Como neste tipo de regime financeiro não há uma ligação direta entre 

contribuições e benefícios (gozados durante a aposentadoria), o regime 

começou a apresentar déficits financeiros.  

Durante a década de 90, começaram a surgir as primeiras preocupações 

a respeito dos sucessivos déficits previdenciários e consequentemente os 

primeiros estudos para avaliar os motivos pelos quais o sistema não era 

sustentável. Os estudos apontaram o aumento da expectativa de vida da 

população, o aumento da relação inativos e contribuintes e ainda devido a 

políticas específicas do governo que acabam por aumentar o custo de 

manutenção da previdência.  

Todos estes problemas acarretaram em reformas na previdência, com 

destaque para a reforma de 1998, que teve como principal mudança a 

implantação do conhecido “fator previdenciário”, e o mais importante para esta 

pesquisa, estabeleceu as regras para o funcionamento dos Regimes Próprios 

de Previdência Social dos funcionários públicos. Ainda seguindo esta reforma, 

em 2003 implantou-se outra reforma, que tem as alterações relacionadas a 

seguir como as mais importantes: adotaram-se regras mais rigorosas para 

concessão de benefícios aos servidores público; idade mínima para 

aposentadoria de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres;  taxação em 

11% dos benefícios dos servidores públicos que excedam o teto contributivo do 

INSS; e aumento do teto contributivo do INSS em cerca de 30%.  

A partir do segundo capítulo da Parte 1, passa-se a abordar o que aqui 

se considera o foco da investigação: o regime próprio de previdência social.  

Neste capítulo trata-se o tema sob uma visão ampla, dissertando sobre a atual 

situação do regime próprio no Brasil, as características da população coberta 
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pelo regime, a legislação vigente e as reforma de 1998 e 2003 e consequente 

impacto na alocação dos recursos acumulados pelos planos, na avaliação 

atuarial e na manutenção dos regimes.  

A constituição de 1988 possibilitou a implementação dos regimes 

próprios de previdência no Brasil. Atualmente, o RPPS está instituído na União, 

em 26 Estados, no Distrito federal e em mais 1956 municípios. Este número de 

municípios com regime próprio representa apenas 34% do total de cidades 

brasileiras, número pouco expressivo, se comparado com o estado do Rio 

Grande do Sul que tem 61% dos municípios com regime próprio.  

As principais regras que determinam a organização e o funcionamento 

dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e 

do Distrito Federal estão dispostos na lei 9717/98 de 17 de novembro de 1998.  

Entre os principais pontos desta lei estão: a forma de financiamento do regime, 

que a partir de então passou a contar com as contribuições dos servidores 

inativos e pensionistas; a distinção total entre o orçamento do município e os 

recursos do regime previdenciário; e as punições dadas aos entes que 

descumprirem o disposto na legislação.  

 Com o objetivo de reestruturar o sistema de previdência social e adequar 

os regimes próprios às atuais condições financeiras e socioeconômicas 

presentes no Brasil, as reformas de 1998 e 2003 forneceram as ferramentas 

para os entes alterarem as regras de manutenção dos seus regimes próprios, 

uma vez que muitos se encontravam em situações financeiras e atuariais não 

sustentáveis. A Emenda Constitucional (EC) 20/98 estabeleceu critérios para o 

custeio dos regimes e definiu que os servidores deveriam participar 

efetivamente do financiamento do regime. Posteriormente em 2003, a EC 

41/2003 acrescentou novas regras para o custeio e concessão de benefícios, 

com a participação de servidores inativos e pensionistas contribuindo para a 

manutenção do regime.  
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 Estas reformas trataram de mais dois pontos muito importantes. O 

primeiro é sobre a alocação dos recursos acumulados pelo regime. Estes 

podem ser alocados em três diferentes segmentos: renda fixa, renda variável e 

Imobiliário, conforme a resolução do BACEN nº 3.790, de 24 de setembro de 

2009 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de 

previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios.  O segundo ponto trata da avaliação atuarial, com as regras 

estipuladas pela Portaria MPS 87/05 e pela Portaria MPS 403/08. As 

avaliações atuariais têm o objetivo de assegurar a sustentabilidade dos 

regimes e garantir um fluxo de receita compatível com o custo de 

financiamento dos benefícios. As avaliações deverão ser realizadas a cada 

balanço, por entidades independentes, e enviadas ao Ministério da 

Previdência, permitindo diminuir as possibilidades de fraudes. 

 Na Parte 2 desta pesquisa (também subdividida em dois capítulos) 

aborda-se, no Capítulo 2.1., o objetivo central desta investigação e avalia-se as 

condições financeiras e atuarias dos regimes próprios de previdência 

implantados pelos municípios do estado do Rio Grande do Sul.  Primeiramente 

são evidenciadas algumas estatísticas, como número de municípios com 

regime próprio, comparação com a situação geral brasileira e estratificação dos 

municípios em cinco grupos com características específicas. Em cada um 

destes cinco grupos é analisado a quantidade de municípios com 

sustentabilidade atuarial, a fim de selecionar dois grupos para uma análise 

mais detalhada.  

 Para finalizar, no Capítulo 2.2., segue-se com uma visão detalhada de 

alguns municípios de dois grupos pré-selecionados. Nesta análise mais 

específica serão abordados pontos como o plano de benefícios e o regime 

financeiro (Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura ou Repartição 

Simples) de cada plano; o plano de custeio com as alíquotas de contribuição 

para manutenção do regime de cada contribuinte, seja o ente público ou o 
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servidor ativo e inativo; características da população coberta – ativos e inativos; 

e as projeções atuariais que detalham a sustentabilidades atuarial dos planos.   

 Desta maneira, em um esquema didático, observamos: 

 QUESTÃO INVESTIGADA  

A situação financeira e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência 

Social nos municípios do estado do Rio Grande do Sul. 

OBJETIVO CENTRAL 

Investigar qual a situação financeira e atuarial dos Regimes Próprios de 

Previdência Social (RPPS) implantados pelas prefeituras municipais no estado 

do Rio Grande do Sul.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

(I) Realizar um levantamento dos municípios que adotaram o RPPS;  

(II) Pesquisar qual a situação financeira destes regimes;  

(III) Identificar alguns municípios que apresentam equilíbrio financeiro e 

atuarial e por que;  

JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO   

Esta pesquisa justifica-se devido a grande quantidade de pessoas que 

estão seguradas por estes regimes de previdência, e consequentemente tem 

suas aposentadorias asseguradas pela sustentabilidade dos planos que 

manterão o custeio dos seus benefícios. A questão das reformas de 1998 e 

2003 são pontos centrais deste estudo, pois, possibilitaram alterações para 

garantir reestruturações nos regimes próprios. Com esta pesquisa será 

possível verificar se estas reformas tiveram algum impacto nas condições 

financeiras dos planos. 
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A importância deste estudo está no levantamento e apresentação de 

dados de referência úteis para a implantação, por parte dos municípios 

interessados, de um Regime Próprio de Previdência Social equilibrado 

financeiramente e sustentável atuarialmente. Além disso, esta análise poderá 

contribuir para futuras pesquisas científicas no campo econômico.     

METODOLOGIA  

Utiliza-se busca e investigação bibliográfica sobre o tema objeto da 

pesquisa. Também se realiza uma análise sobre documentos apresentados 

pelo Ministério da Previdência Social, pela  

Secretaria da Previdência Complementar e dos municípios envolvidos no 

estudo (dados disponibilizados pelas administrações – páginas da web).  

A partir deste levantamento metodológico central é realizada uma 

análise comparativa dos dados encontrados, com o fim de concretizar o 

objetivo já antes exposto, de número III (identificar os municípios que 

apresentam equilíbrio financeiro e atuarial e por que).  
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1.1. O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

1.1.1. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

A Constituição Federal de 1998 estabeleceu a organização do sistema 

previdenciário brasileiro em três grandes regimes: 

• O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

Destinado aos trabalhadores do setor privado e empregados públicos 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e gerido pela União, 

com fundamento no art. 201 da Constituição Federal. 

• Os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) 

Destinados aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e aos militares da União e geridos pelos respectivos 

governos com fundamento no art. 40 e 142 da Constituição Federal.  

• Previdência Complementar – Privada 

Destinada a todas as pessoas, optativa, e gerida por fundos de pensão 

abertos ou fechados com fundamento no art. 202 da Constituição Federal.  

 A Figura 1 sintetiza a organização do sistema Previdenciário, baseado 

na constituição de 1998. 
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Figura 1 - ORGANIZAÇÃO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO  

Fonte: Ministério da Previdência - Elaboração própria 

 

1.1.2. HISTÓRICO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO 

 

 Por meio do decreto nº. 4.682, também conhecido como Lei Eloy 

Chaves de 24 de janeiro 1923, foram instituídos os regulamentados e 

mecanismos de funcionamento do primeiro sistema previdenciário no Brasil, as 

“caixas de aposentadorias e pensões”, também conhecidas como (CAPs). 

Através desta lei os ferroviários programavam seus rendimentos futuros 

durante o seu período de inatividade.   

 Após esta primeira experiência foram criadas diversas CAPs, a dos 

portuários e marítimos que também tiveram seus direitos previdenciários, por 

meio da lei nº. 5.109 de 1926, dos serviços telegráficos e radiotelegráficos, 

através da lei nº. 5.485 de 1928, da força, luz e bondes, por meio do Decreto 

nº. 19.497 de 1930 e dos demais serviços públicos prestados ou explorados 

Sistema 

Previdenciário 

Brasileiro

RGPS – Regime Geral 

de Previdência Social

Repartição

Simples

RPPS – Regime 

Próprio de 

Previdência Social

Repartição

Simples Capitalização

Previdência Privada

Capitalização
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pelo poder público, por meio do Decreto nº. 20.465. Já em 1933 o Decreto nº. 

22.872 criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos que foi 

considerado a primeira instituição de previdência social brasileira de âmbito 

nacional.  

 Segundo Giambiagi e Além (2008) estes sistemas formados por filiados 

de determinadas empresas se caracterizavam por um pequeno número de 

filiados, multiplicidade de instituições e modestos valores captados, muito 

devido a própria pulverização da captação de recursos.  

Durante a década de 30 houve a tendência de diversas categorias 

profissionais, que apresentavam grande número de filiados, aderirem ao 

sistema previdenciário. Estas adesões, com maior poder financeiro, 

requereram que o Estado assumisse a gestão destas instituições, surgindo os 

institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs).  

 Durante a década de 40 e 50 houveram tentativas de unificar as diversas 

instituições previdenciárias existentes no país, porém somente em 1960, 

através da Lei nº. 3.807 de 26 de agosto de 1960 que criou a Lei Orgânica da 

Previdência Social (LOPS) e veio unificar a legislação dos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões. As contribuições e os planos de previdência dos 

diversos institutos foram  uniformizados, com o regime de previdência sendo 

estendido aos empregadores e autônomos em geral. Porém somente em 1966, 

após a criação do Instituto Nacional de Previdência Social e da unificação de 

seis IAPs que esta unificação veio a se concretizar.  

 Durante o final da década de 60 e inicio da década de 70 houve a 

incorporação ao sistema previdenciário de trabalhadores não contemplados 

pelo sistema. Dentre eles os trabalhadores rurais e os trabalhadores 

domésticos. Na esteira destas medidas foram incorporadas as figuras jurídicas 

do seguro por acidente de trabalho. 
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 Ainda durante a década de 70, já com um sistema previdenciário robusto 

e com as primeiras preocupações acerca da saúde fiscal deste jovem sistema, 

através da Lei nº. 6.036 de 1 de maio de 1974, foi criado o Ministério da 

Previdência e Assistência Social, com a responsabilidade de elaborar e 

executar políticas de previdência e assistência médica e social.  Em 1990 

houve a extinção do Ministério da Previdência e Assistência Social e 

restabeleceu o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Ainda durante o 

ano de 1990, foi criado o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, com a 

fusão do IAPAS e INPS.  

 

1.1.3. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO E REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES  

 

 O regime previdenciário brasileiro, lá em sua criação em 1923, era 

baseado no regime de capitalização. Este regime conforme Rodrigues (2002) 

pressupõe a acumulação de valores (contribuições) durante a fase ativa do 

indivíduo no mercado de trabalho para que essa poupança possa suportar os 

custos da sua inativação no futuro. Esse processo pode se dar de maneira 

individual ou coletiva, existindo mecanismos de solidariedade dentro do grupo, 

no qual o regime de repartição é por capitais de cobertura. Nesse método 

determinados eventos (falecimentos antes da aposentadoria, invalidez, ou 

queda de rentabilidade de ativos) são cobertos pelo próprio grupo com aporte 

de recursos extras.  

Porém, com o afrouxamento das regras para a contribuição e o direito ao 

recebimento dos benefícios, com a incorporação ao sistema de previdência de 

algumas categorias que não tem se que a necessidade de contribuir com o 

financiamento da previdência, houve gradualmente a troca do regime de 

capitalização para o regime de repartição simples. O regime de repartição, 

conforme Rodrigues (2002) é um sistema pelo qual o que se arrecada é 
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imediatamente gasto, sem que haja, obrigatoriamente, um processo de 

poupança ou acumulação. Funciona como um processo de distribuição entre 

contribuições e benefícios dentro de gerações diferentes – pacto entre 

gerações, ou seja, as contribuições previdenciárias pagas pela população ativa 

(mais jovem) destinam-se a cobrir os gastos com os benefícios dos inativos 

(mais velhos).  

 Porém, segundo Giambiagi e Além (2008) o que ocorre, na maioria dos 

países é um sistema híbrido, isto é, mecanismos de capitalização que 

convivem com outros de repartição.  

 

1.1.4. CARACTERÍSTICAS DOS REGIMES 

  

 O regime de repartição simples, utilizado no Regime Geral de 

Previdência Social do Brasil e também na grande maioria dos Regimes 

Próprios de Previdência Social, é caracterizado por existir a solidariedade entre 

os segurados, ou seja, os segurados ativos financiam os inativos. No regime de 

capitalização, a característica do financiamento é a individualidade entre 

segurados, onde o financiamento do beneficio futuro, será realizado pelo 

próprio segurado individualmente.  

 A forma como o plano é financiado, repartição ou capitalização, pode 

significar para o segurado, uma conexão mais próxima entre a fase de 

contribuição (primeira fase) e a fase do benefício (segunda fase). No regime de 

capitalização, os recursos que serão utilizados na segunda fase do plano 

dependem exclusivamente dos valores arrecadados pelo próprio segurado. 

Este consegue enxergar, mais claramente, que os valor que serão recebidos 

na aposentadoria são acumulados por ele mesmo. Já no regime de repartição 

simples, não existe uma conexão clara entre as contribuições realizadas 

durante toda a primeira fase do regime, pois as contribuições não são alocadas 
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em uma conta individual para cada contribuinte, como acontece na 

capitalização. As contribuições dos participantes ativos vão diretamente para o 

financiamento dos benefícios dos segurados inativos.  

 Outra característica que diferencia cada plano, diz respeito à forma 

como será determinado o valor recebido durante a fase do benefício, que no 

caso do regime de capitalização depende muito da administração do plano que 

determinará onde os recursos acumulados durante a fase um serão aplicados. 

Desta forma, os valores acumulados para depois serem utilizados na 

aposentadoria, dependem do rendimento obtido pelos administradores do 

plano. No regime de repartição, o valor do benefício depende muito dos 

recursos que são captados dos segurados ativos. Pode-se analisar o caso do 

RGPS brasileiro, que por apresentar sucessivos déficits nos últimos anos, e por 

meio de diversas reformas citadas durante esta pesquisa, deixa claro que os 

valores arrecadados para o financiamento dos benefícios determinam o valor 

do benefício do segurado.  

 A tabela 1 apresenta uma síntese das principais características dos 

planos de capitalização e repartição.  

  

REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  REGIME DE REPARTIÇÃO 

• Individualidade entre segurados 
• Financiamento próprio 

(individual) 
• Conexão entre contribuição e 

benefício  
• Valor do benefício depende do 

rendimento da aplicação 

• Solidariedade entre segurados 
• Financiamento coletivo 
• Desconexão entre contribuição 

e benefício 
• Valor do benefício depende da 

contribuição dos contribuintes 
ativos.  

TABELA 1 - CAPITALIZAÇÃO X REPARTIÇÃO  

Fonte: Ministério da Previdência 
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1.1.5.  A constituição de 1988 e as mudanças no Sistema Previdenciário  

 

 Segundo a Constituição de 1988, as principais características, tanto para 

o regime geral quanto para os servidores públicos, eram: 

• aposentadoria por idade: 65 e 60 anos para homens e mulheres, 

respectivamente, com redução de cinco anos para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos; 

• aposentadoria por tempo de serviço: 35 e 30 anos de serviço para 

homens e mulheres, respectivamente, com redução de cinco anos de idade 

para os professores de nível fundamental e médios de ambos os sexos; 

• aposentadoria proporcional ao tempo de serviço: 30 e 25 anos de 

serviços para homens e mulheres, respectivamente; 

• os riscos cobertos pela previdência, bem como os valores mínimos e 

máximos dos benefícios concedidos, passaram a ser iguais para todos os 

contribuintes do  sistema, extinguindo-se as desigualdades entre população 

urbana e rural. 

Conforme Giambiagi e Além (1999) “De um modo geral, foi uma carta 

magna escrita com preocupação muito mais de assegurar o acesso de 

diferentes grupos e categorias aos recursos transferidos pelo governo, do que 

de viabilizar as fontes de financiamento que permitissem atingir esse objetivo, 

sem ônus fiscais”, caracterizando de forma simples o problema que adveio com 

a constituição de 1998. 
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1.1.6. O DESEQUILÍBRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 Diversos fatores causam o desequilíbrio da Previdência Social. Dentre 

eles podemos destacar a queda da relação entre contribuintes e inativos. Este 

fenômeno ocorre devido ao envelhecimento gradativo da sociedade, à queda 

na taxa de crescimento da população e na dificuldade de mudar as regras da 

aposentadoria.  

 Podemos verificar este fato conforme a tabela 2: 

 

Ano Relação 

1970   4,2 

1980   3,2 

1990   2,5 

2000(*)   1,9 

2010(*)   1,6 

2020(*)   1,2 

(*) Previsão 

TABELA 2 - RELAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS – REGIME GERAL 

Fonte: Ministério da Previdência Social, “Reforma da Previdência, 1995 
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Como o regime previdenciário brasileiro é baseado no sistema de 

repartição simples, onde os trabalhadores ativos financiam os benefícios dos 

inativos, quanto menor a relação entre ativos e inativos, menor a captação de 

recursos para o financiamento dos trabalhadores que já contribuíram e no 

momento estão gozando dos benefícios adquiridos.  

 Outro fator agravante é o aumento da expectativa de vida ao nascer da 

população. Nas últimas décadas houve um aumento significativo da 

expectativa de vida do brasileiro, sem mudanças na mesma proporção nas 

regras para concessão de aposentadorias. Em 1980 a expectativa de vida ao 

nascer era de 62 anos de idade, já durante a década de 90 houve aumento 

para 66, nos anos 2000 subiu para 70 anos, e conforme as últimas pesquisas 

do IBGE, atualmente a expectativa é 72,7 anos.  
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FIGURA 2 - EXPECTATIVA DE VIDA X TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 2008 

Dados: IBGE          

Elaboração própria 

Ano 1980 - considerou-se idade média do primeiro emprego 15 anos  

Ano 1990 - considerou-se idade média do primeiro emprego 18 anos 
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A figura 2 demonstra a evolução da expectativa de vida da população 

brasileira da década de 80 até 2008. Pode-se observar que durante a década 

de 80 a expectativa de vida após a aposentadoria era menor que durante a 

década de 90 e século 20, com uma redução apenas na coluna de 2008, que já 

contava com a idade mínima de aposentadoria por idade de 65 anos.  

Segundo Giambiagi e Além (2008) o que interessa para fins 

previdenciários não é a expectativa de vida ao nascer (utilizada pela 

previdência), mas sim a expectativa de sobrevida ao se aposentar.  

 Outro agravante segundo Filho e Winckler (2004) é que os déficits nas 

contas do RGPS são fundamentados devido políticas específicas tais como: (a) 

uma política de distribuição de renda por meio de aumentos reais conferidos ao 

salário mínimo; (b) políticas de subsídio a atividades beneficentes de 

assistência social, a micro e pequenas empresas, a trabalhadores domésticos 

e do campo, a empresas rurais, a exportadores de produtos rurais e até a 

atividades desportivas; e (c) uma política de transferência de renda da área 

urbana para a rural. 

 Pelo gráfico a seguir, é possível visualizar o déficit da previdência em 

relação ao PIB, com respeito às despesas previdenciárias com os 

trabalhadores rurais. Nota-se que durante os anos de 2001 a 2009 o déficit da 

previdência dos trabalhadores rurais girou em torno de 1% em 2001 e 2002, 

com aumento gradual até 2009, quando atingiu 1,28% do PIB. Muito deste 

aumento foi devido à recente política de valorização do salário mínimo adotada 

pelo Governo Federal.  
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 Ainda contribuindo para o desequilíbrio da contas da previdência, as 

alíquotas cobradas tanto do empregador que atualmente está em torno de 

20%, quanto do trabalhador que pode variar entre 8% e 11% - dependendo do 

nível salarial, são apontados como agravantes para a informalidade no 

mercado de trabalho, pois encarecem a contratação formal – via carteira 

assinada. Quanto maior a informalidade menor o número de trabalhadores 

contribuintes com o Sistema de Previdência e consequentemente menor o 

volume de arrecadação.  

 

1.1.7.  A REFORMA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DE 1998 E 2003 

 

 Também conhecida como “reforma FHC”,  a Emenda Constitucional nº.  

20 de 15 de dezembro de 1998, estabelece o eixo da Reforma da Previdência 

Social extinguiu a aposentadoria por tempo de serviço, instituiu como condição 

Figura 3 – Gastos Previdenciários – Trabalhador Rural 

Fonte Ministério da Fazenda 

Elaboração própria 
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de elegibilidade para aposentadoria o tempo de contribuição e estabeleceu um 

conjunto de mudanças no RGPS. Dentre as principais pode-se destacar: (a) 

eliminação da aposentadoria proporcional como regra permanente; (b) novas 

regras para as aposentadorias de trabalhadores expostos em atividades 

prejudiciais à saúde ou à integridade física; (c) revogação de aposentadorias 

especiais de professores universitários; (d) vinculação das contribuições de 

empregados e empregadores incidentes sobre a folha de salários 

exclusivamente ao pagamento de benefícios previdenciários; (e) mudança na 

regra de cálculo do valor do benefício da aposentadoria, também conhecido 

como fator previdenciário. 

A lei 9.717 de 28 de novembro de 1998 dispõe sobre regras gerais para 

a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social 

dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, dos militares. 

 Seguindo a reforma de 1998 foi implantada uma segunda fase de 

reforma da Previdência Social.  Esta reforma, ao contrario da realizada 

anteriormente, alterava, basicamente, a regulamentação previdenciária dos 

servidores públicos, com pequenas alterações no caso do INSS.  

 Segundo Giambiagi e Além (2008) foram quatro as principais alterações 

propiciadas pela reforma: (a) adoção de regras mais rigorosas para concessão 

de benefícios aos servidores público; (b) idade mínima para aposentadoria – 60 

anos para homens e 55 anos para mulheres; (C) taxação em 11% dos 

benefícios dos servidores públicos que excedam o teto contributivo do INSS; 

(D) aumento do teto contributivo do INSS em cerca de 30%.  

 

 

 



 

1.2. O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NO BRASIL

 

 A implementação dos regimes próprios de previdência social no Brasil 

foram propiciados pela Constituição Federal de 1988 e pela RJU (lei 8.112/90). 

O RPPS foi instituído na União, nos 26 Estados, no Distrito federal e em mais 

1956 municípios, conforme informação do SPS/MPS, 2009. Estes 19

municípios representam 34% da totalidade de municí

3609 municípios estão vinculados ao INSS

 

FIGURA 4 - PROPORÇÃO DE MUNICÍPI

Fonte: SPS/MPS – Elaboração própria

 

Quanto a distribuição destes municípios com Regime 

destacar a região Sul e Sudeste do país com o maior número de municípios 

participantes do regime diferenciado. Somente estas duas regiões representam 

cerca de 57% do total de municípios

proporção aumenta significativamente

dos municípios que optaram por implantar um regime próprio.

 
O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NO BRASIL

A implementação dos regimes próprios de previdência social no Brasil 

pela Constituição Federal de 1988 e pela RJU (lei 8.112/90). 

O RPPS foi instituído na União, nos 26 Estados, no Distrito federal e em mais 

municípios, conforme informação do SPS/MPS, 2009. Estes 19

unicípios representam 34% da totalidade de municípios do país. Os outros 

9 municípios estão vinculados ao INSS e representam 66% do total

 

ROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO RPPS - 2009

Elaboração própria 

Quanto a distribuição destes municípios com Regime Próprio, podemos 

destacar a região Sul e Sudeste do país com o maior número de municípios 

participantes do regime diferenciado. Somente estas duas regiões representam 

cerca de 57% do total de municípios. Se somado com a região nordeste esta 

ta significativamente, onde as três regiões representam 

dos municípios que optaram por implantar um regime próprio.   

34%

66%

RPPS RGPS
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A implementação dos regimes próprios de previdência social no Brasil 

pela Constituição Federal de 1988 e pela RJU (lei 8.112/90). 

O RPPS foi instituído na União, nos 26 Estados, no Distrito federal e em mais 

municípios, conforme informação do SPS/MPS, 2009. Estes 1956 

pios do país. Os outros 

e representam 66% do total.  

2009 

Próprio, podemos 

destacar a região Sul e Sudeste do país com o maior número de municípios 

participantes do regime diferenciado. Somente estas duas regiões representam 

e somado com a região nordeste esta 

onde as três regiões representam 80% 



 

Por região, a distribuição destes 1976 estados e municípios segue 

conforme a figura 5. 

 

Sul  Sudeste  

546 573 

Figura 5 - QUANTIDADE DE MUNICÍP

Fonte de dados: MPS – elaboração própria

 

 A região centro-

próprio, enquanto que a região norte apenas 5%. Quanto a esta última região, 

apesar de possuir sete 

comparada com as outras regiões, justifican

participação total. 

  

 

 

 

Sul 

 
a distribuição destes 1976 estados e municípios segue 

Centro-Oeste Norte  

298 100 

UANTIDADE DE MUNICÍPIOS COM RPPS POR REGIÃO - 2008

elaboração própria 

-oeste representa 15% dos municípios com regime 

próprio, enquanto que a região norte apenas 5%. Quanto a esta última região, 

 estados tem uma quantidade pequena de cidades, se 

comparada com as outras regiões, justificando a pequena p
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a distribuição destes 1976 estados e municípios segue 

Nordeste 
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2008 

oeste representa 15% dos municípios com regime 

próprio, enquanto que a região norte apenas 5%. Quanto a esta última região, 

estados tem uma quantidade pequena de cidades, se 

do a pequena proporção na 

Nordeste



 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS DA P

 

Outro dado relevante, que mostra a “fotografia” do RPPS no Brasil é 

quanto ao número de segurados por região. O gráfico apresentado abaixo 

apresenta a quantidade total de segurados, distribuídos em servidores ativos, 

inativos e pensionistas.  

 

Figura 6 -  QUANTIDADE DE BENEFIC

DEZ/2007, EXCLUÍDA A UNIÃO

Fonte: Ministério da Previdência Social

 

 Com base na figura 6

• Servidores Ativos: 4.618.757

• Servidores Inativos: 1.436.677

• Pensionistas: 496.500

• Total de segurados:

Os servidores ativos, no agregado do país, representam 70,5% do total 

de segurados. Situação semelhante 

0% 10% 20%

Nordeste

Norte

Centro-oeste

Sudeste

Sul

 
ARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO SEGURADA NOS RPPS

Outro dado relevante, que mostra a “fotografia” do RPPS no Brasil é 

quanto ao número de segurados por região. O gráfico apresentado abaixo 

apresenta a quantidade total de segurados, distribuídos em servidores ativos, 

 

UANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO RPPS NOS ENTES FEDERATIVO

NIÃO 

Ministério da Previdência Social 

na figura 6, extraem-se os seguintes dados:  

: 4.618.757 

Servidores Inativos: 1.436.677 

s: 496.500 

Total de segurados: 6.551.934 

Os servidores ativos, no agregado do país, representam 70,5% do total 

de segurados. Situação semelhante pode ser verificada na distribuição por 
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RPPS 

Outro dado relevante, que mostra a “fotografia” do RPPS no Brasil é 

quanto ao número de segurados por região. O gráfico apresentado abaixo 

apresenta a quantidade total de segurados, distribuídos em servidores ativos, 

NOS ENTES FEDERATIVOS EM 

Os servidores ativos, no agregado do país, representam 70,5% do total 

pode ser verificada na distribuição por 
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região, como observado no gráfico

que possui população ativa em torno dos 80%, mas como possui a menor 

população segurada não modifica muito a média geral verificada no país. 

A população de servidores inativos no agregado nacional é de 22% do 

total de segurados. Já os pensionistas têm

7,5% do total. Somando

pode-se ter uma noção da população que recebe benefício, ou seja, que 

representa as maiores despesas dos RPPS. 

servidores ativos para cada 

 

Figura 7 -  SEGURADOS POR 

Fonte: Ministério da Previdência Social 

 

 Se cruzarmos os dados de municípios com regime próprio de 

previdência com a população segurada, 

a média de segurados por RPPS de cada município.

média de segurados por cada ente com RPPS por regiã

 

SUL SUDESTE

 
observado no gráfico anterior. Destoa da média a região Norte, 

que possui população ativa em torno dos 80%, mas como possui a menor 

população segurada não modifica muito a média geral verificada no país. 

A população de servidores inativos no agregado nacional é de 22% do 

os pensionistas têm a menor porcentagem, com apenas 

7,5% do total. Somando-se estes dois últimos dados, inativos e pensionistas, 

se ter uma noção da população que recebe benefício, ou seja, que 

representa as maiores despesas dos RPPS. Chega-se a proporção de 

servidores ativos para cada três inativos ou pensionista.      

 

EGURADOS POR RPPS POR REGIÃO NO BRASIL – 2008 

Fonte: Ministério da Previdência Social – elaboração própria 

Se cruzarmos os dados de municípios com regime próprio de 

previdência com a população segurada, segmentado por região podemos fazer 

a média de segurados por RPPS de cada município.  A tabela 3

média de segurados por cada ente com RPPS por região: 
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da média a região Norte, 

que possui população ativa em torno dos 80%, mas como possui a menor 

população segurada não modifica muito a média geral verificada no país.   

A população de servidores inativos no agregado nacional é de 22% do 

a menor porcentagem, com apenas 

se estes dois últimos dados, inativos e pensionistas, 

se ter uma noção da população que recebe benefício, ou seja, que 

roporção de sete 

Se cruzarmos os dados de municípios com regime próprio de 

por região podemos fazer 

A tabela 3 apresenta a 

NORDESTE
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Sul Sudeste Centro-oeste Norte  Nordeste 

1.830 5.240 2.040 4.861 3.163 

Tabela 3 - MÉDIA DE SEGURADOS POR RPPS POR ENTE FEDERATIVO - 2008 

 Fonte de dados: Ministério da Previdência Social – elaboração própria 

 

 A região Sul é a que possui a menor média de segurados por RPPS, 

com cerca de 1.830 servidores, distribuídos entre ativos, inativos e 

pensionistas. As regiões Sudeste e Norte apresentam médias próximas, onde a 

primeira tem média de 5.240 servidores e a segunda com 4.861. Como as três 

regiões têm praticamente o mesmo número de municípios com RPPS, a região 

Sul deve ter um grande número de municípios com pequena população, e uma 

administração distinta das outras dois regiões. Os detalhes da região Sul serão 

apresentados no capítulo 3 desta pesquisa.  

 

1.2.2. LEGISLAÇÃO  

 

  Lei 9717/98 de 17 de novembro de 1998 

 A lei 9717/98 de 17 de novembro de 1998, dispõe sobre regras gerais 

para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 

social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras 

providências. Esta mesma lei faculta aos referidos entes públicos citados 

anteriormente o direito a constituição de fundos previdenciários.  

 Para a constituição de fundos previdënciários, deverão ser obedecidos 

os seguintes preceitos: 
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• Avaliação atuarial inicial e em cada balanço; 

• Busca de financiamento com recursos provenientes de cada ente 

federativo (União, Estados,  Distrito Federal e  Municípios) e das 

contribuições do pessoal civil e militar, ativo. Novidade para o 

financiamento dos fundos, que passam a contribuir os servidores 

inativos e pensionistas.   

• Também contribuindo com a saúde financeira e atuarial, deverá ser 

observado um número mínimo de segurados, de modo que os regimes 

possam garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano 

de benefícios. 

 Ainda, segundo o artigo 2° da referida lei, as con tribuições dos entes 

(patrocinadores) dos planos de previdência privada, deverão compor com um 

valor não inferior à contribuição dos servidores. Estas contribuições, não 

podem ser superiores a duas vezes a contribuição dos servidores. Os 

demonstrativos financeiros e orçamentário da receita e despesas dos regimes 

deverão ser publicadas, pelos administradores dos planos em até 30 dias após 

o encerramento de cada bimestre.  

 Quanto às alíquotas de contribuição dos servidores ativos, não deverão 

ser inferiores às dos servidores de cargos efetivos da União que conforme a Lei 

nº 10.887, de 18 de junho de 2004, deverá ser de 11%. As contribuições dos 

inativos e pensionistas devem ser as mesmas dos servidores ativos no mesmo 

ente estatal. 

 O município, estado ou distrito federal que descumprir com o disposto na 

lei  9717/98, estará sujeito a: 

• Ter suspendido os empréstimos, financiamentos ou transferências 

voluntárias de recursos da União; 

• Impossibilidade de celebrar acordos, contratos, convenio ou ajustes, ou 

receber empréstimos ou financiamentos da União.  
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Quanto à proteção e garantia de recebimento dos benefícios, em caso extinção 

do regime próprio, esta lei estabelece que o ente federativo responsável pela 

administração do regime deverá assumir integralmente a responsabilidade pelo 

pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do plano. Também 

serão responsáveis pelos benefícios, cujos requisitos necessários para a 

concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime.  

 Como resumo dos principais pontos abrangidos pela lei  9717/98 de 17 

de novembro de 1998, tem-se que:  

a) O financiamento do regime deverá advir do ente público e das 

contribuições dos servidores, ativos, inativos e pensionistas. Vale 

ressaltar que os inativos e pensionistas, também passam a financiar o 

custeio do regime; 

b) As contribuições para o regime, tanto dos servidores, quanto do ente, 

deverão exclusivamente ser destinados para o regime de previdência, 

não podendo, os recursos, serem confundidos com o orçamento do 

município, estado ou qualquer outro ente federativo;  

c) O não cumprimento do disposto nesta lei, traz graves consequências 

para o ente que a descumprir, pois perde o direito a receber os recursos 

de transferências voluntárias, empréstimos e financiamentos da União. 

Desta forma os estados e municípios tem aumentada a responsabilidade 

de cumprimento da normas, a fim de não perderem o direito a receber 

os recursos, principalmente os menores, que dependem mais das 

transferências da União para a manutenção do aparato administrativo. 

d) A transparência dos planos também foi um ponto importante 

estabelecido nesta lei, que dá acesso pleno às informações relativas à 

gestão do regime e aos registros contábeis.  

e) Quanto aos planos de benefícios que podem ser concedidos pelos 

regimes próprios de previdência, não devem diferir dos benefícios 

concedidos pelo regime geral. Seguem os benefícios passíveis de 
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concessão tanto para os segurados pelo plano, quanto pelos 

dependentes. 

  

1.2.3. AS REFORMAS DE 1998 E 2003 E O RPPS 

 

 A Emenda Constitucional (EC) 20/98 estabeleceu critérios bem definidos 

para o custeio do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Esta definiu 

como funcionariam os RPPS dos servidores públicos da união, estados e 

municipios. Por meio desta ficou claro que os servidores deveriam participar 

efetivamente para a manutenção do sistema por meio de contribuições 

definidas para o respectivo benefício na aposentadoria.  

 Posteriormente a EC 41/2003 ratificou a EC de 98 e acrescentou novas 

regras para o custeio e concessão de benefícios neste regime. Esta 

estabeleceu que os entes públicos e os servidores, tanto ativos quanto inativos 

devem contribuir com a manutenção do regime.   

 Pode-se observar a veracidade desta informação através do artigo 40 da 

EC 41/2003: 

“Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial”. 
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 Conforme Bispo (2004), espera-se que a pratica que vinha sendo 

tomada até a publicação desta EC, de não incluir as suas parcelas de 

contribuição ao RPPS quando da apresentação de dados ao orçamento, seja 

inibida. Ainda segundo Bispo, esta prática acabava trazendo distorções às 

contas do regime e provocavam de forma errada a necessidade de aumento 

das alíquotas de contribuição dos servidores públicos, a fim de manter o 

equilíbrio do sistema.  

1.2.3.1.  O Impacto das Reformas do RPPS para os Municípios 

Plano de Benefícios 

O plano de benefícios do regime próprio de previdência dos servidores 

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

no que couber, os requisitos e critérios RGPS. Assim, não pode conceder 

benefício distinto ou estabelecer critérios diversos dos previstos no regime 

geral, inclusive quanto à definição de dependentes, salvo nos casos em que 

houver disposição expressa em contrário na Constituição da República. Assim 

deve seguir os seguintes benefícios, como determinados no RGPS:  

 

SEGURADOS DEPENDENTES 
  

Aposentadoria por tempo de contribuição 

Aposentadoria por Idade 

Aposentadoria por invalidez 

Auxílio-doença 

Salário-família 

 

Pensão por morte 

Auxílio-reclusão 

Salário-maternidade  

TABELA 4 - PLANO DE BENEFÍCIOS 

Fonte: SPS/MPS – Elaboração própria  
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 Alocação dos recursos no RPPS 

 O funcionamento dos regimes de previdência de capitalização, são 

compostos de duas fases. Primeira fase: fase de acumulação de recursos, 

onde as contribuições feitas pelos participantes devem ser investidos pelos 

administradores. Segunda fase: os recursos acumulados durante toda primeira 

fase são repassados aos contribuintes que passam a ser os beneficiários. Os 

valores que os beneficiários receberão durante a segunda fase dependem dos 

valores e tempo de contribuição durante a fase de acumulação dos recursos e 

também da rentabilidade dos recursos acumulados, obtida pelos 

administradores do plano. A resolução do BACEN nº 3.790, de 24 de setembro 

de 2009, dispõe  sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de 

previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Ao seguir esta resolução os administradores terão  presentes as 

condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.  

 Conforme a resolução, os recursos podem ser aplicados em três 

diferentes segmentos:  

• Renda Fixa 

• Renda Variável 

• Imóveis   

 A tabela 5 apresenta os limites de alocação dos recursos segundo os 

diferentes segmentos possíveis de aplicação: 
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RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMÓVEIS 

 -  Até 100% em Titulos do 
Governo. 

 - Até 15% em operações 
compromissadas 

 - Até 80% em fundos de 
investimento sob foram de 
condomínio aberto 

  -  Até 20% em depósitos de 
poupança 

 - Até 30% em cotas de 
fundos de investimento de 
renda fixa de condomínio 
aberto. 

  -  Até 15% em cotas de 
fundo de investimento em 
direitos creditórios 

 - Até 30% em fundos de 
investimento previdenciários 
classificados em ações. 

 -  Até 20% em cotas de 
fundos referenciados em 
ações. 

 -  Até 5% em cotas de 
fundos classificados com 
multimercado. 

 - Até 5% em cotas de 
fundos de investimentos em 
participações, cumulativo 
com o ponto 2.  

   -  Até 5% em   fundos de 
investimento imobiliários.  

  -  As aplicações no 
segmento de imóveis serão 
efetuadas exclusivamente 
com os imóveis vinculados 
por lei ao regime próprio 
de previdência social.  

TABELA5 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

Fonte: Banco Central 

 

 No Brasil, segundo dados do Ministério da Previdência, a alocação dos 

recursos em renda fixa, renda variável e imóveis no ano de 2007 foi de 97,18%, 

1,72% e 1,11% respectivamente. A alocação dos recursos dos Regimes 

Próprios nos anos de 2003 e 2007 podem ser mais bem visualizados na figura 

8.  

 

 

 

 



 

 

Porcentagem dos valores investidos 

        por segmento Dez/2003

Figura 8 – Valores Investidos

Fonte de dados: Revista do Regime Próprio da Previdência

 

 

 Em valores investidos no mês de dezembro de 2003, temos R$ 

18.519.309.360,23 em renda fixa, R$ 299.247.785,82 em renda variável e                    

R$ 341.115.857,65 em Imóveis. Em dezembro de 2007 foram investidos R$ 

31.538.550.696,43 em renda fixa, R$ 557.338.973,53 em renda variável e R$ 

359.499.910,71 em imóveis. Percebe

aumento no volume dos recursos investidos com quase 100% de aumento nos 

segmentos de renda fixa e renda variável. Já n

aumento no volume investido, porém não na mesma proporção que nos outros 

dois segmentos, apenas 5%, provocando perda de participação relativa. 

 

 

 

Porcentagem dos valores investidos                  Porcentagem dos valores investidos

por segmento Dez/2003              por segmento Dez/2007

 

Valores Investidos 

Regime Próprio da Previdência 

Em valores investidos no mês de dezembro de 2003, temos R$ 

18.519.309.360,23 em renda fixa, R$ 299.247.785,82 em renda variável e                    

R$ 341.115.857,65 em Imóveis. Em dezembro de 2007 foram investidos R$ 

538.550.696,43 em renda fixa, R$ 557.338.973,53 em renda variável e R$ 

359.499.910,71 em imóveis. Percebe-se que de 2003 para 2007, houve 

aumento no volume dos recursos investidos com quase 100% de aumento nos 

segmentos de renda fixa e renda variável. Já no segmento de imóveis houve 

aumento no volume investido, porém não na mesma proporção que nos outros 

dois segmentos, apenas 5%, provocando perda de participação relativa. 

Renda Fixa 

96,66%

Renda Variável 

1,56%

Imóveis 1,78%
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Porcentagem dos valores investidos 

por segmento Dez/2007 

 

Em valores investidos no mês de dezembro de 2003, temos R$ 

18.519.309.360,23 em renda fixa, R$ 299.247.785,82 em renda variável e                    

R$ 341.115.857,65 em Imóveis. Em dezembro de 2007 foram investidos R$ 

538.550.696,43 em renda fixa, R$ 557.338.973,53 em renda variável e R$ 

se que de 2003 para 2007, houve 

aumento no volume dos recursos investidos com quase 100% de aumento nos 

o segmento de imóveis houve 

aumento no volume investido, porém não na mesma proporção que nos outros 

dois segmentos, apenas 5%, provocando perda de participação relativa.  

Renda Fixa 97,18%

Renda Variável 

1,72%

Imóveis 1,11%
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1.2.4.  AVALIAÇÃO ATUARIAL 

 

Com o intuito de assegurar a sustentabilidade do RPPS e garantir um 

fluxo de receita compatível com o custo do financiamento dos benefícios ao 

longo do tempo, é necessário realizar uma avaliação atuarial. Para tanto um 

estudo prévio deve ser realizado e deve contemplar uma série de fatores, 

como: o perfil da população segurada, identificando-se sua idade, tempo de 

contribuição, expectativa de sobrevida e custo de cada tipo de benefício a ser 

concedido pelo regime. Com esses dados, é possível elaborar planos de 

benefícios sustentáveis e determinar o valor da contribuição que cada servidor 

deve aportar para a manutenção do sistema. 

Deve ser realizada avaliação atuarial inicial e a cada balanço por 

entidades independentes legalmente habilitadas para a organização e a revisão 

do plano de custeio e benefícios. Estavas devem seguir as normas gerais de 

atuária e os parâmetros discriminados no Anexo I da Portaria nº 4.992/99 do 

Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), alterado posteriormente 

pela portaria 87, de 2 de fevereiro de 2005,  além da Lei nº 4.320, de 1964, e 

demais normas gerais de contabilidade. 

 

1.2.4.1. Portaria MPS 87/05 

 Conforme o Anexo I, da PORTARIA MPS Nº 87, DE 02 DE FEVEREIRO 

DE 2005 - DOU DE 03/02/2005, os regimes próprios de previdência social, 

deverão ter uma avaliação atuarial no inicio da implementação do regime, e 



 

38 
 

uma reavaliação a cada ano. Os regimes deverão seguir um dos três possíveis 

regimes de financiamento:  

• Regime financeiro de Capitalização – as contribuições dos servidores e 

do respectivo ente federativo, são incorporados às reservas 

matemáticas, que devem ser suficientes para manter plano, honrando os 

compromissos com os benefícios futuros.  

• Regime financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura - as 

contribuições dos servidores e do respectivo ente federativo, em um 

determinado período, deverão ser suficientes para constituir 

integralmente as reservas matemáticas de benefícios concedidos, 

decorrentes dos eventos ocorridos nesse período. 

• Regime financeiro de Repartição Simples – as contribuições de todos os 

servidores ativos são utilizadas para a cobertura de dos benefícios dos 

eventos decorridos durante o determinado período. 

 A escolha do regime financeiro do plano deverá ser definido pelos 

administradores do Regime Próprio. Vale ressaltar que a escolha pelo regime 

de repartição simples deverá ser optado preferencialmente se o número de 

participantes do plano tenham atingido certa estabilidade, ou seja, as despesas 

futuras tenha se tornado estáveis.  

 Os regimes deverão levar em conta, na avaliação atuarial, as seguintes 

reservas: 

• Reserva de riscos não expirados 

• Reserva de oscilação de riscos 

• Reserva de benefícios a regularizar 

• Reserva de contingência de benefícios 

 As avaliações atuariais ainda deverão seguir as seguintes hipóteses, 

contidas no paragrafo IX das normas gerais de atuária: 
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• Taxa real de juros máxima de 6% ao ano 

• Taxa real de crescimento da remuneração mínima de 1% ao ano 

• Rotatividade máxima de 1% ao ano 

• Tábuas biométricas de referência:  

 Ainda deverão considerar a sobrevivência, a mortalidade, a entrada em 

invalidez e a mortalidade de inválidos. Para os cálculos serão utilizadas Tábuas 

Biométricas Referenciais, conforme o  DOU DE 03/02/2005. Para o cálculo do 

tempo de contribuição, deverá ser levantado por pesquisa cadastral, ou pela 

diferença apurada pela idade atual do servidor e a idade de no máximo 18 

anos.  

1.2.4.2. Portaria MPS 403/08 

 A portaria MPS № 403, de 10 de dezembro de 2008 DOU 11/12/2008 

“dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos 

Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da 

massa e dá outras providências.”  

 Primeiramente cabe destacar a diferença entre equilibrio financeiro e 

equilibrio atuarial.  

• Equilíbrio Financeiro: busca-se estabilizar as receitas com as despesas 

de custeio para cada período financeiro.  

• Equilíbrio Atuarial: a meta é a equivalência a valor presente entre o fluxo 

de receitas e despesas estimadas no longo prazo. 

O ente federativo, a unidade gestora do RPPS e o atuário responsável pela 

elaboração da avaliação atuarial deverão levar em consideração na avaliação 

atuarial as hipóteses biométricas, demográficas e econômicas e financeiras 

apropriadas para o conjunto da população segurada, a fim de garantir a 

sustentabilidade atuarial do plano. Para garantir a correta avaliação atuarial, 
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serão observados os dados de todos os servidores ativos inativos e 

pensionistas de todos segurados pelos RPPS da União, estados e municípios.  

 Nas hipóteses biométricas serão levadas em consideração as taxas de 

mortalidade, de invalidez e morbidez. Os dados de número de ativos e inativos, 

composição familiar, rotatividade e reposição são utilizadas nas hipóses 

demográficas. Já para a composição das hipóses econômico financeiras, 

utiliza-se a taxa de juros, crescimento real dos salários e a expectativa de 

compensação financeira.  

 Nas avaliações e reavaliações deverão ser utilizadas as tábuas 

biométricas de referência de Sobrevivência de Válidos e Inválidos e de Entrada 

em Invalidez, para possibilitar a projeção dos dados biométricos dos segurados 

e de seus dependentes.  

 Com respeito aos benefícios de auxílio-doença, salário-família e salário-

maternidade, o artigo 10˚ desta portaria define que estes deverão ter os seus 

custos apurados com base nos gastos históricos dos últimos três anos do 

grupo de segurados do respectivo ente federativo.  

1.2.4.3. Normas e Hipóteses Atuariais 

Taxa Real de Juros 

 A taxa real de juros máxima que poderá ser utilizada para as projeções 

atuariais permitida pela legislação é de 6% ao ano. Esta deverá ser atingida, 

em média, a longo prazo e representa a expectativa de rentabilidade, líquida de 

inflação, que os atuários e administradores do fundo de previdência projetam.  

 Na prática, significa que os recursos acumulados para pagamento pelo 

plano deverão ter rentabilidade equivalente à taxa de juros informada. Assim, 

parte dos recursos será sustentada com juros que o mercado financeiro estaria 

proporcionando. 
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 Segundo o anexo I das normas gerais de atuária da Portaria MPS 87/05: 

IX - As avaliações atuariais deverão observar, pelo menos, as seguintes 
hipóteses: 

 1. Taxa real de juros máxima de 6% ao ano; 

 

 

Taxa Real de Crescimento da Remuneração 

 A taxa real de crescimento da remuneração ao longo da carreira do 

participante do regime próprio de previdência é outra variável que deve ser 

levada em consideração na avaliação atuarial do plano.  

 Conforme o anexo I das normas gerais de atuária da Portaria MPS 

87/05, esta taxa deverá ser de no mínimo 1% ao ano:  

 

IX - As avaliações atuariais deverão observar, pelo menos, as seguintes 
hipóteses: 

2. Taxa real de crescimento da remuneração ao longo da carreira: mínima de 

1% ao ano; 

  

A incorporação desta variável no cálculo atuarial tem a função de 

estimar a remuneração que será percebida pelo participante na data em que 

usufruir do benefício da aposentadoria. Considera-se como crescimento da 

remuneração não apenas os reajustes dos salários, mas também toda e 

qualquer modificação na remuneração como promoções, progressão funcional, 

vantagens ou perdas salariais que impactaram no valor a ser pago na data da 

aposentadoria.  

Taxa Real de Crescimento dos Benefícios 
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Está variável está intimamente ligada à taxa real de crescimento da 

remuneração, uma vez que a maioria dos reajustes concedidos aos benefícios 

dos aposentados e pensionistas são os mesmos aplicados aos salários dos 

servidores ativos.  Portanto todos os fatores observados no item anterior serão 

válidos para as projeções dos gastos com os benefícios.  

 

Rotatividade Anual 

 A variável rotatividade leva em consideração a quantidade de 

participantes do regime que a cada ano se desvinculam e são contratados pelo 

serviço público, excluindo-se as admissões que apenas representam 

crescimento e as rescisões que representam decréscimo no quadro de 

servidores. Não são considerados para este cálculo os servidores que deixam 

de exercer o cargo por motivo de aposentadoria.  

Segundo anexo I das normas gerais de atuária da Portaria MPS 87/05, a 

rotatividade máxima admitida nos cálculos atuárias do plano deve ser de no 

máximo 1% ao ano, porém há a possibilidade de adotar uma taxa superior, 

desde que seja baseado em estatísticas históricas do regime em questão: 

 

IX - As avaliações atuariais deverão observar, pelo menos, as seguintes 
hipóteses: 

3. Rotatividade máxima de 1% ao ano. Poderá ser estabelecida outra taxa de 

rotatividade, desde que devidamente justificada e baseada nas características 

da massa de servidores pertencentes ao regime previdenciário avaliado; 
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Tábuas Biométricas 

 A tábua biométrica é outro instrumento atuarial que deverá ser utilizado 

nas projeções. Serve para medir as probabilidades de sobrevivência, morte, 

morbidez e higidez dos participantes de um determinado plano de previdência. 

 Para composição das tabelas deverão ser utilizados os dados dos 

cadastros do RPPS do ente. Quanto mais representativos e atualizados os 

cadastros, com um bom levantamento demográfico, melhores serão as 

projeções atuariais.  

 Os planos deverão observar as tábuas biométricas de sobrevivência, 

mortalidade, entrada em invalidez e mortalidade de inválidos, assim como 

determinado no anexo I das normas gerais de atuária da Portaria MPS 87/05: 

 

IX - As avaliações atuariais deverão observar, pelo menos, as seguintes 
hipóteses: 

(I) Sobrevivência - AT-49 (MALE), como limite máximo de taxa de mortalidade; 

(II) Mortalidade - AT-49 (MALE), como limite mínimo de taxa de mortalidade; 

(III) Entrada em Invalidez - Álvaro Vindas, como limite mínimo de taxa de 
entrada em invalidez; e 

(IV) Mortalidade de Inválidos - experiência IAPC, como limite máximo de taxa 
de mortalidade. 

 

1.2.5. PARTICIPANTES DO RPPS 

 

É participante do regime próprio de previdência exclusivamente o 

servidor da administração direta, incluindo autarquias e fundações, titular de 

cargo efetivo, admitido por meio de concurso público, e seus dependentes. 
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Não há previsão de um número mínimo de segurados, mas, para a 

instituição do regime próprio, porém é necessário que ele seja compatível com 

a avaliação atuarial. Ou seja, deve haver um número que assegure o 

funcionamento sustentável do regime, a fim de cobrir os custos e os riscos. 

 

1.2.6.  MANUTENÇÃO DO RPPS 

A manutenção do regime próprio deve ter como base as contribuições 

dos servidores e do patrocinador (município). Estes recursos devem ser 

destinados exclusivamente ao pagamento dos benefícios previdenciários 

assegurados pelo respectivo regime.  

A parte da contribuição correspondente ao município deverá ser no 

máximo o dobro da contribuição do servidor. Outro limite a ser observado, diz 

respeitou à despesa líquida com pessoal inativo e pensionista, que não poderá 

ultrapassar 12% da receita corrente líquida em cada exercício financeiro. Para 

manter o equilíbrio do sistema, caso este limite seja excedido, o município  

deverá aumentar a alíquota de contribuição, retornando ao limite previsto no 

exercício posterior.  

É vedado qualquer desvio dos recursos para utilização em outras 

despesas do município. A única exceção permitida é a destinação de parte do 

recurso para a cobertura de despesas administrativas mediante a cobrança de 

uma taxa de administração, que não pode ser superior a 2% do vencimento 

dos servidores. 

Também é proibida a utilização de recursos do regime próprio de 

previdência social para fins de assistência médica e financeira de qualquer 

espécie a seu segurado. Antigos regimes próprios de previdência que já 

prestavam estes serviços, e não desejem encerrá-los, deverão contabilizar as 

contribuições para a previdência social e para a assistência médica 

separadamente. 
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PARTE 2  



 

2.1. ESTATÍS

 

 A primeira evidência que se pode extrair sobre os municípios do 

Grande do Sul que possuem o Regime Próprio de Previdência Social instituído 

no seu município é quanto a quantidade de adeptos. Dos 496 municípios do 

Estado, 301 possuem o RPPS como regime de previdência para seus 

funcionários públicos, representando 61% do total.  Em uma leitura 

comparativa com o Brasil, que possui 5565 municípios, apenas 1978 tem 

implantado um regime 

total de municípios existentes no país. Assim, enquanto no estado gaúcho a 

cada três municípios dois tem regime próprio de previdência, no total do país a 

proporção é de um município 

regime geral. 

 A figura 9, com os dois gráficos,

municípios, no Rio Grande do Sul e no Brasil que possuem regime próprio e 

regime geral de previdência. 

            Rio Grande do Sul

FIGURA 9 - DISTRIBUIÇÃO RPPS

Fonte de dados : Ministério da Previdência 

61%

39%

RPPS RGPS

 
ESTATÍSTICAS DOS MUNICIPIOS COM RPPS

A primeira evidência que se pode extrair sobre os municípios do 

Grande do Sul que possuem o Regime Próprio de Previdência Social instituído 

no seu município é quanto a quantidade de adeptos. Dos 496 municípios do 

possuem o RPPS como regime de previdência para seus 

funcionários públicos, representando 61% do total.  Em uma leitura 

comparativa com o Brasil, que possui 5565 municípios, apenas 1978 tem 

próprio. Estes 1978 municípios representam 35

total de municípios existentes no país. Assim, enquanto no estado gaúcho a 

cada três municípios dois tem regime próprio de previdência, no total do país a 

proporção é de um município com regime diferenciado para cada 

9, com os dois gráficos, representam a porcentagem de 

municípios, no Rio Grande do Sul e no Brasil que possuem regime próprio e 

regime geral de previdência.  

Rio Grande do Sul                                          Brasil 

RPPS X RGPS - 2008 

: Ministério da Previdência – Elaboração Própria 

39%

RGPS

35%

65%

RPPS RGPS
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CAS DOS MUNICIPIOS COM RPPS 

A primeira evidência que se pode extrair sobre os municípios do Rio 

Grande do Sul que possuem o Regime Próprio de Previdência Social instituído 

no seu município é quanto a quantidade de adeptos. Dos 496 municípios do 

possuem o RPPS como regime de previdência para seus 

funcionários públicos, representando 61% do total.  Em uma leitura 

comparativa com o Brasil, que possui 5565 municípios, apenas 1978 tem 

representam 35% do 

total de municípios existentes no país. Assim, enquanto no estado gaúcho a 

cada três municípios dois tem regime próprio de previdência, no total do país a 

para cada três com o 

representam a porcentagem de 

municípios, no Rio Grande do Sul e no Brasil que possuem regime próprio e 
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 Das 10 cidades mais populosas do Rio Grande do Sul todas optaram por 

implantar um regime próprio para seus servidores públicos em detrimento do 

Regime Geral de Previdência Social. A tabela 6 apresenta estes 10 municípios 

com a respectiva população.  

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    

Porto Alegre 1.436.123 Santa Maria 268.969 

Caxias do Sul 

Pelotas 

410.166 Viamão 260.740 

345.181 Novo Hamburgo 257.746 

Canoas 332.056 Alvorada 213.894 

Gravataí 269.446 São Leopoldo 211.663 

TABELA 6 - CIDADES MAIS POPULOSAS DO RIO GRANDE DO SUL - 2009 

Fonte: IBGE 

 Se fizermos uma relação entre adesão ao RPPS e tamanho (população) 

do município, é possível verificar que dos 50 mais populosos municípios 

gaúchos, 41 lançaram mão do RGPS para implantar um regime próprio. Em 

porcentagem, esta relação representa 82% de adesão. Estes 50 municípios 

têm população superior a 40 mil habitantes. Entre os 100 mais populosos esta 

porcentagem permanece praticamente a mesma. Destes 100 municípios, 81 

possuem regime próprio, e a população do 100º município mais populoso é de 

20.530 habitantes, como pode ser verificado no anexo 1.  

 Desta forma, se selecionarmos os municípios com até 20 mil habitantes, 

com 103 municípios, a porcentagem de participantes do regime próprio é de 

80%.  

 Dos municípios com população entre 10 mil e 20 mil habitantes, com 62 

municípios ao total, 45 possuem seu regime próprio. Pode-se observar a 

primeira queda na porcentagem de adesões a regime diferenciado, 

representando 72%.  
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 Já entre os municípios com população de 5 mil a 10 mil habitantes, 

compondo 111 cidades, a porcentagem cai para 65% de adeptos. Estes 65% 

correspondem a 74 municípios. Esta faixa de municípios com população 

variando de 5 mil à 10 mil habitantes tem a proporção de participantes do 

RPPS semelhante ao geral verificado no estado do Rio Grande do Sul, que é 

de 61%. Portanto é esta faixa a mais representativa se comparado com a 

situação geral verificada no estado. 

 Selecionando o maior grupo de municípios, com 220 cidades e 

população menor de 5 mil habitantes, verifica-se a menor parcela de 

municípios com regime próprio de previdência. A porcentagem que se manteve 

em   cerca dos 80% entre os cem maiores municípios, foi decrescendo até 

atingir os 65% entre os municípios de 5 mil a 10 mil habitantes. Mas foi no 

grupo com população inferior a 5 mil habitantes que a porcentagem de 

municípios com regime próprio foi inferior. Dos 220 municípios, apenas 101 

possuem seu regime de previdência, representando, em porcentagem, 46%. 

Analisando, mais detalhadamente este grande grupo de 220 cidades e 

dividindo-se este grupo em 2, os com população entre 2,5 mil e 5 mil habitantes 

e os abaixo de 2,5 mil habitantes, tem-se que dos 151 municípios com 

população entre 2,5 mil e 5 mil habitantes 79 possuem regime próprio de 

previdência, representando 52%. Já dos 69 municípios com menos de 2500 

habitantes, 48 tem o RGPS o regime de previdência escolhido, sendo a 

porcentagem de adesão ao regime próprio de apenas 31%. 

 O gráfico abaixo representa, sinteticamente, o exposto acima. Cada 

coluna representa um grupo de municípios, com a variável tamanho 

(população) distinguindo cada grupo. O eixo vertical apresenta a porcentagem 

de municípios com RPPS e RGPS. O eixo horizontal contém os municípios 

distribuídos por tamanho: população (mil habitantes). 

 

 



 

 FIGURA 10 - DISTRIBUIÇÃO DE 

Fonte de dados: IBGE – Ministério da Previdência 
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Um dos motivos mais aparentes seria quanto à avaliação atuarial do 

plano. Conforme a Lei 9717/98 de 17 de novembro de 1998 artigo primeiro, 

parágrafo  IV, para assegurar  a saúde financeira e atuarial do plano deverá ter:

 

“cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os 

regimes possam garantir diretamente a totalidade dos riscos 

cobertos no plano de benefícios, preservando o equilíbrio atuarial 

sem necessidade de resseguro, conforme parâmetros gerais
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Também, nesta mesma linha de raciocínio, os municípios menos 

populosos e consequentemente com menor número de segurados têm um 

custo relativamente alto para manutenção do plano. Deve-se ter ciência, ainda 

em cumprimento à lei Lei 9717/98, do custo administrativo do plano, que deve 

ter uma equipe para cumprir o disposto no artigo primeiro - há a exigência dos 

planos serem organizados e baseados em normas gerais de contabilidade e 

atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

Este custo administrativo torna-se relativamente menor conforme 

aumenta o número de segurados pelo regime próprio. A idéia é que existe um 

custo administrativo fixo para qualquer plano de previdência, e um 

administrativo variável. Se o município é muito pequeno, o custo fixo torna-se 

relativamente alto, porém, conforme aumenta o tamanho do grupo segurado 

pelo plano, este custo fixo é diluído, tornando-se relativamente baixo.  

Outra ideia que pode ser levantada, para justificar o maior número de 

adesões ao RGPS conforme diminui a população do município, é o fato de que 

para implantar um regime próprio, é necessário um grupo de pessoas com 

conhecimentos específicos para fazê-lo e geri-lo.  

 

2.1.1. ESTRATIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS DE MUNICÍPIOS 

 Com base na análise estatística dos municípios do Rio Grande do Sul 

que optaram por implantar um regime próprio de previdência social, pôde-se 

estratificar os municípios com regime próprio, conforme seu tamanho 

populacional e porcentagem de adesão a um regime próprio de previdência 

social.  

 

 Para facilitar a análise, foram criados, com base no gráfico DISTRIBUIÇÃO 

DE MUNICÍPIOS COM RPPS,  cinco grupos de municípios: 
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• Grupo 1: formado por 81 municípios, com a população superior a 20 mil 

habitantes (inclusive) 

• Grupo 2: formado por 45 municípios, com população entre 10 mil e 20 

mil habitantes (exclusive). 

• Grupo 3: formado por 74 municípios, com população entre 5 mil e 10 mil 

habitantes (exclusive).  

• Grupo 4: formado por 79 municípios, com população entre 2,5 mil e 5 mil 

habitantes (exclusive) 

• Grupo 5: formado por 21 municípios, com população até 2,5 mil 

habitantes. 

 Assim para selecionar alguns municípios e proceder em uma análise 

mais detalhada de cada regime próprio foi considerada esta estratificação 

conforme o tamanho do município. Ao total foram selecionados x municípios, x 

de cada grupo representativo.  

 

Análise Atuarial dos Regimes Próprios 

 Anualmente, os municípios que possuem regime próprio de previdência 

devem enviar ao Ministério da Previdência projeções atuarias de seus regimes 

próprios. As projeções realizadas com base no ano de 2010 vão até o ano de 

2084, ou seja, projetam 74 anos para frente. As informações destas projeções 

contêm dados de receitas, despesas e saldo financeiro (aplicados em renda 

fixa, variável e imóveis). 

Com base na divisão dos 5 grupos de municípios com regime próprio, 

conforme o tamanho populacional e porcentagem de adesão ao regime 

diferenciado do regime geral da previdência, avança-se mais um passo na 

análise.  
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Em cada grupo, foi selecionada uma amostra de 30%, totalizando a 

quantidade de 91 municípios de um total de 301 possíveis. Sempre 

selecionando as amostras, conforme o tamanho populacional, seguindo dos 

maiores para os menores municípios de cada grupo. Da seguinte amostra 

chegou-se aos dados agregados que seguem distribuídos conforme cada 

grupo pré-definido.  

Cada município apresenta projeção atuarial que vai até o ano de 2084. 

Através da média aritmética simples das projeções atuarias, chegou-se à data 

em que os planos (em média) podem manter as despesas necessárias para 

manter o plano sem injeção de recursos de fora do próprio regime. Está é uma 

variável importante, pois mostra se o regime próprio é sustentável no longo 

prazo ou não.  

 

Grupo 1 

 De um total de 81 municípios, foram analisados 24. Este grupo é o que 

possui a maior porcentagem de adesão ao regime próprio (80%), conforme 

análise anterior. Os municípios analisados e o ano que, em média, o grupo 

consegue manter-se sem a necessidade de aporte de recursos foram os 

seguintes, conforme a tabela 7. 

Município                     Ano  Município Ano  Município Ano 

Porto Alegre 2084  Alvorada 2084  Cachoeira do Sul 2015 
Caxias do Sul 2019  São Leopoldo 2022  Santana do Livramento 2084 
Pelotas  2041  Passo Fundo 2084  Ijuí 2084 
Canoas 2029  Sapucaia do Sul 2040  Alegrete 2084 
Gravataí 2084  Cachoeirinha 2084  Sapiranga 2084 
Santa Maria 2084  Bagé 2084  Santo Ângelo 2084 
Viamão 2084  Bento Gonçalves 2084  Venâncio Aires 2039 
Novo Hamburgo 2042  Guaíba 2084  Santa Rosa 2069 

TABELA 7 - MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS GRUPO 1 

Fonte de dados: Ministério da Previdência – elaboração própria 



 

O grupo 1 tem sustentabilidade financeira, em média, até o ano de 2065

quando passa a necessitar de recursos de fora do plano para que possa 

manter as despesas com os segurados. Considerando que, se o município 

chegar até o ano de 2084 somente com recursos do próprio plano seja 

suficiente para dizer que o plano é sustentáve

proporção de municípios sustentáveis atuarialmente e os não sustentáveis. 

Figura 11 - Grupo 1 – Porcentagem de municípios sustentáveis 

Fonte de dados: Ministério da Previdência. Elaboração própria
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O grupo 1 tem sustentabilidade financeira, em média, até o ano de 2065

quando passa a necessitar de recursos de fora do plano para que possa 

manter as despesas com os segurados. Considerando que, se o município 

chegar até o ano de 2084 somente com recursos do próprio plano seja 

suficiente para dizer que o plano é sustentável, tem-se o gráfico abaixo com a 

proporção de municípios sustentáveis atuarialmente e os não sustentáveis. 

 

Porcentagem de municípios sustentáveis - 

Fonte de dados: Ministério da Previdência. Elaboração própria 
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sustentável, em média, por apenas 55 anos, cerca de uma 

se contabilizado o tempo de atividade e inatividade do segurado. 
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O grupo 1 tem sustentabilidade financeira, em média, até o ano de 2065, 

quando passa a necessitar de recursos de fora do plano para que possa 

manter as despesas com os segurados. Considerando que, se o município 

chegar até o ano de 2084 somente com recursos do próprio plano seja 

se o gráfico abaixo com a 

proporção de municípios sustentáveis atuarialmente e os não sustentáveis.  

 

 2009 

o grupo com maior porcentagem de aplicação de um 

regime próprio de previdência entre todos os outros grupos de municípios, é o 

grupo que tem o menor tempo de sustentabilidade financeira. É auto-

sustentável, em média, por apenas 55 anos, cerca de uma geração de 

se contabilizado o tempo de atividade e inatividade do segurado.  
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Grupo 2 

 O grupo 2 é composto por 45 municípios, deste grupo seguiu-se a 

porcentagem padrão de amostragem. No total foram analisados 14 planos, com 

as mesmas variáveis utilizadas no grupo 1. Seguindo-se a trajetória 

decrescente de porcentagem de adesão ao regime próprio de previdência, este 

é o segundo grupo com maior número, em proporção ao tamanho do grupo, de 

municípios com o regime exclusivo de previdência.  

 Os municípios analisados e o ano em que consegue manter-se somente 

com os recursos próprios seguem na tabela 8. 

Município Ano Município Ano Município Ano 
Júlio de Castilhos 2084 Horizontina 2084 Não-Me-Toque 2084 
São Francisco de Assis 2084 Arroio do Meio 2084 Espumoso 2084 
Ibirubá 2035 Giruá 2084 Sananduva 2084 
Tapejara 2084 São Pedro do Sul 2084 Sobradinho 2084 
Tapes 2084 Agudo 2084 

TABELA 8 - MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS GRUPO 2  

Fonte: Ministério da Previdência – elaboração própria 

O grupo 2 tem sustentabilidade financeira, em média, até o ano de 2080, 

ano em que torna-se necessário o aporte de recursos de fora do plano para 

que possa manter as despesas com os segurados. Dos 14 municípios 

analisados, 1 mantém o equilíbrio financeiro até o ano de 2035, puxando a 

média do grupo para baixo. Considerando que, se o município chegar até o ano 

de 2084 somente com recursos do próprio plano seja suficiente para dizer que 

o plano é sustentável, tem-se a figura 12, com a proporção de municípios 

sustentáveis atuarialmente e os não sustentáveis.  

 

 

 



 

FIGURA 12 - GRUPO 2 – PORCENTAGEM DE MUNICÍ

Fonte de dados: Ministério da Previdência. Elaboração própria

 

Dentre os 5 grupos pesquisados, este é o que possui maior índice de 

sustentabilidade dos regimes próprios de previdência. Da amostra de 14 

municípios, apenas um não 

Parece ser este, um grupo de referência para

detalhadamente, a fim de buscar as características comuns que possibilitam a 

sustentabilidade atuarial. O grupo 2 é auto

70 anos, sendo que o máximo, conforme a projeção atuarial é de 74 anos. 

 

Grupo 3 

 No grupo 3, dos 75 municípios que o forma, foram analisados 21. 

grupo, ainda seguindo a trajetória descendente de porcentagem de adesão ao 

regime próprio, fica em 3

 Os municípios postos em análise, com os respectivos anos em que se 

mantêm auto-sustentáveis, seguem no quadro seguinte:

Sustentáveis

 

ORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

Fonte de dados: Ministério da Previdência. Elaboração própria 

Dentre os 5 grupos pesquisados, este é o que possui maior índice de 

sustentabilidade dos regimes próprios de previdência. Da amostra de 14 

municípios, apenas um não se manteve auto-sustentável até o ano de 2084. 

Parece ser este, um grupo de referência para ser analisado mais 

detalhadamente, a fim de buscar as características comuns que possibilitam a 

sustentabilidade atuarial. O grupo 2 é auto-sustentável, em média, por 

70 anos, sendo que o máximo, conforme a projeção atuarial é de 74 anos. 

No grupo 3, dos 75 municípios que o forma, foram analisados 21. 

grupo, ainda seguindo a trajetória descendente de porcentagem de adesão ao 

regime próprio, fica em 30 lugar.  

Os municípios postos em análise, com os respectivos anos em que se 

sustentáveis, seguem no quadro seguinte: 
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PIOS SUSTENTÁVEIS - 2010 

Dentre os 5 grupos pesquisados, este é o que possui maior índice de 

sustentabilidade dos regimes próprios de previdência. Da amostra de 14 

sustentável até o ano de 2084. 

ser analisado mais 

detalhadamente, a fim de buscar as características comuns que possibilitam a 

sustentável, em média, por cerca de 

70 anos, sendo que o máximo, conforme a projeção atuarial é de 74 anos.  

No grupo 3, dos 75 municípios que o forma, foram analisados 21. Este 

grupo, ainda seguindo a trajetória descendente de porcentagem de adesão ao 

Os municípios postos em análise, com os respectivos anos em que se 



 

Município Ano
Ronda Alta 2084
Cerro Grande do Sul 2084
Pantano Grande 2040
Chapada  2084
Entre-Ijuís 2084
Nova Bassano 2084
Santa Barbara do Sul 2084

Tabela 9 - Municípios mais populosos Grupo 3

Fonte de dados: Ministério da Previdência 

 

O grupo 3 apresentou uma pequena queda na média de anos com 

sustentabilidade financeira, que em média foi até o ano de 2077, uma queda de 

3 anos. Considerando que, se o município chegar até o ano de 2084 somente 

com recursos do próprio plano seja suficient

sustentável, tem-se a figura 13,

atuarialmente e os não sustentáveis. 

 

FIGURA 13 - GRUPO 3 – PORCENTAGEM DE MUNICÍ

Fonte de dados: Ministério da Previdência. 

 

Sustentáveis

 
Ano Município Ano Município 

2084 Santana da Boa Vista 2084 Lavras do Sul 

2084 Tuparendi 2084 Boqueirão do Leão

2040 São Vicente do Sul 2084 Coronel Bicaco

2084 Candiota 2084 Bossoroca 

2084 Jóia 2084 Paverama 

2084 Ametista do Sul 2084 São Miguel das Missões

2084 Guarani das Missões 2084 Maquiné 

Municípios mais populosos Grupo 3 

Fonte de dados: Ministério da Previdência – Elaboração Própria 

O grupo 3 apresentou uma pequena queda na média de anos com 

sustentabilidade financeira, que em média foi até o ano de 2077, uma queda de 

3 anos. Considerando que, se o município chegar até o ano de 2084 somente 

com recursos do próprio plano seja suficiente para dizer que o plano é 

a figura 13, com a proporção de municípios sustentáveis 

atuarialmente e os não sustentáveis.  

ORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

Fonte de dados: Ministério da Previdência. Elaboração própria 
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Ano 
 2084 

Boqueirão do Leão 2036 
Coronel Bicaco 2084 

2084 
2084 

São Miguel das Missões 2084 
2030 

O grupo 3 apresentou uma pequena queda na média de anos com 

sustentabilidade financeira, que em média foi até o ano de 2077, uma queda de 

3 anos. Considerando que, se o município chegar até o ano de 2084 somente 

e para dizer que o plano é 

com a proporção de municípios sustentáveis 

 

PIOS SUSTENTÁVEIS - 2010 
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Da amostra de 21 municípios, 3 não conseguiram atingir o ano de 2084 

manteve-se auto-sustentáveis. Estes 3 municípios mantêm-se sustentáveis, em 

média, até o ano de 2035, quando passam a necessitar de aportes financeiros 

para cobrir os gastos do plano. O grupo 3 é auto-sustentável, em média, por 

cerca de 67 anos, tendo o ano máximo projetado pela avaliação atuarial o ano 

de 2084.  

 

Grupo 4 

 O grupo 4, teve 24 dos 79 municípios pesquisados. Apesar de estar na 

quarta colocação no número (em proporção ao tamanho total) de municípios 

com regime próprio é o segundo colocado se for levado em consideração a 

porcentagem de municípios com sustentabilidade atuarial. 

 Os municípios levados à análise, com os respectivos anos em que se 

mantêm auto-sustentáveis, seguem na tabela 10.  

Município Ano Município Ano Município Ano 
Humaitá 2084 Tunas 2084 Putinga 2084 
Selbach 2084 Itatiba do Sul 2084 Rio dos Índios 2084 
Brochier 2084 Três Palmeiras 2084 Mariana Pimentel 2030 
Ibiaçá 2084 Jaquirana 2026 São José do Hortêncio 2084 
Cerro Branco 2084 Ilópolis 2084 Nova Araçá 2084 
Riozinho 2084 Ibirapuitã 2084 Pontão 2084 
Fortaleza dos Valos 2084 Vila Maria 2084 Novo Barreiro 2084 
Pinhal Grande 2084 Novo Machado 2084 Pejuçara 2084 

Tabela 10 - Municípios mais populosos Grupo 4  

Fonte de dados: Ministério da Previdência – Elaboração Própria 

 

O grupo 4 apresentou, ao contrário da grupo 3 em relação ao grupo 2, 

um aumento média de anos com sustentabilidade financeira, que em média foi 

até o ano de 2079, um aumento de 2 anos em relação ao grupo 3 e uma queda 



 

de apenas um ano em relação ao grupo 2, que é o grupo com maior média de 

anos com sustentabilidade financeira.

chegar até o ano de 2084 somente com recursos do 

suficiente para dizer que o plano é sustentável, tem

proporção de municípios sustentáveis atuarialmente e os não sustentáveis. 

 

FIGURA 14 - GRUPO 4 – PORCENTAGEM DE MUNICÍ

Fonte de dados: Ministério da Previdência. Elaboração própria
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grupo como um todo. O grupo 

anos, sendo que o ano máximo projetado pela avaliação atuarial 

2084.  
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de apenas um ano em relação ao grupo 2, que é o grupo com maior média de 

anos com sustentabilidade financeira. Considerando que, se o município 

chegar até o ano de 2084 somente com recursos do próprio plano seja 

suficiente para dizer que o plano é sustentável, tem-se a figura 14,

proporção de municípios sustentáveis atuarialmente e os não sustentáveis. 

ORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

Ministério da Previdência. Elaboração própria 

Da amostra de 24 municípios, dois não conseguiram atingir o ano de 

se auto-sustentáveis. Estes dois municípios mantêm

sustentáveis, em média, até o ano de 2028, o que puxou para baixo a média do 

O grupo 4 é auto-sustentável, em média, por cerca de 

o ano máximo projetado pela avaliação atuarial 
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de apenas um ano em relação ao grupo 2, que é o grupo com maior média de 

Considerando que, se o município 

próprio plano seja 

a figura 14, com a 

proporção de municípios sustentáveis atuarialmente e os não sustentáveis.  

 

PIOS SUSTENTÁVEIS – 2010 

não conseguiram atingir o ano de 

Estes dois municípios mantêm-se 

o que puxou para baixo a média do 

sustentável, em média, por cerca de 69 

o ano máximo projetado pela avaliação atuarial é o ano de 
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Grupo 5 

 O grupo 5 é o menor dos grupos, com apenas 21 o formando, extraiu-se 

uma amostra de 6 cidades para pesquisa. Na colocação geral dos municípios 

com maior porcentagem de adesão ao regime próprio, encontra-se em último 

lugar. Em relação ao ano médio que mantém a sustentabilidade financeira, 

encontra-se na terceira posição. 

 Os municípios levados à análise, com os respectivos anos em que se 

mantêm auto-sustentáveis, seguem na tabela 11.  

Município Ano Município Ano Município Ano 
Barra Funca 2084 Ivorá  2084 Gramado dos Loureiros 2084 
Ubiretama 2084 Pinhal 2047 Novo Tiradentes 2084 

TABELA 11 - MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS GRUPO 5 

Fonte de dados: Ministério da Previdência – Elaboração Própria 

 

O grupo 5 apresentou, em relação ao grupo 4, queda na média de anos 

com sustentabilidade financeira, que em média foi até o ano de 2077, uma 

queda de 2 anos em relação ao anterior, porém manteve a mesma média do 

grupo 3, Considerando que, se o município chegar até o ano de 2084 somente 

com recursos do próprio plano seja suficiente para dizer que o plano é 

sustentável, tem-se a figura 15, com a proporção de municípios sustentáveis 

atuarialmente e os não sustentáveis.  

 

 

 



 

 

FIGURA 15 - GRUPO 5 – PORCENTAGEM 

Fonte de dados: Ministério da Previdência. Elaboração própria

 

Da amostra de seis municípios, um não conseguiu atingir o ano de 2084 

mantendo-se auto-sustentável.

do ano de 2010 mantém

sustentável, em média, por cerca de 

projetado pela avaliação atuarial é o ano de 2084. 

 

2.1.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E 

 

Após a análise da capacidade de sustentabilidade financeira de cada um 

dos cinco grupos, segue

visualização da situação financeira e atuarial dos Regimes Próprios de 

Previdência implantados em todo o estado

Sustentáveis

 

ORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

Fonte de dados: Ministério da Previdência. Elaboração própria 

Da amostra de seis municípios, um não conseguiu atingir o ano de 2084 

sustentável. Estes municípios, conforme a projeção atuarial 

10 mantém-se sustentável até o ano de 2047. O grupo 4 é auto

sustentável, em média, por cerca de 67 anos, sendo que o ano máximo 

projetado pela avaliação atuarial é o ano de 2084.  

TUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 

Após a análise da capacidade de sustentabilidade financeira de cada um 

dos cinco grupos, segue-se a análise dos dados agregados, para uma melhor 

visualização da situação financeira e atuarial dos Regimes Próprios de 

Previdência implantados em todo o estado do Rio Grande do Sul. 

83%

17%

Sustentáveis Não sustentáveis

60 

 

TÁVEIS - 2010 

Da amostra de seis municípios, um não conseguiu atingir o ano de 2084 

Estes municípios, conforme a projeção atuarial 

O grupo 4 é auto-

anos, sendo que o ano máximo 

IOS DO ESTADO  

Após a análise da capacidade de sustentabilidade financeira de cada um 

se a análise dos dados agregados, para uma melhor 

visualização da situação financeira e atuarial dos Regimes Próprios de 

do Rio Grande do Sul.  
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Com base nos dados extraídos de cada grupo é possível chegar a uma 

média geral da quantidade de anos em que há sustentabilidade financeira e a 

porcentagem de municípios com sustentabilidade atuarial dentre o universo 

mais amplo de municípios do estado gaúcho.  

Os municípios do estado, que possuem regime próprio de previdência, 

conseguem manter-se com os recursos advindos do próprio plano, ou seja são 

equilibrados financeiramente, sem a necessidade de aportes de recursos de 

fora, em média por 65,6 anos. Considerando que para chegar-se a esta média 

de anos de equilíbrio financeiro levou-se em conta que o máximo de anos 

possíveis de equilíbrio financeiro fica em 74 anos, pois as projeções atuariais 

vão até o ano de 2084.  

Outro aspecto muito importante para definir qual a situação que se 

encontram os planos de previdência dos municípios gaúchos é a 

sustentabilidade atuarial. No total, 83,2 % dos municípios do estado estão 

equilibrados atuarialmente. Assim, do total de 301 municípios do estado do Rio 

Grande do Sul que possuem regime próprio de previdência, levando-se em 

consideração a análise estatística com amostra de 91 municípios, 250 RPPS 

estão em condições de sustentabilidade atuarial.  

A figura 16 mostra a situação de cada um dos cinco grupos de 

municípios, permitindo uma visualização mais ampla da situação geral dos 

regimes próprios implantados no estado do Rio Grande do Sul. A linha 

“porcentagem” mostra a porcentagem de municípios com sustentabilidade 

atuarial e a linha “anos”, representa a média de anos que cada grupo se 

mantém financeiramente com recursos próprios.  
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FIGURA 16 - SUSTENTABILIDADE - ANOS X PORCENTAGEM - 2010 

Fonte: Ministério da Previdência – Elaboração própria 

 

 Destaca-se na análise agregada da situação dos municípios gaúchos o 

grupo 1, que através da simples observação visual do gráfico anterior é 

possível notar que puxa as médias de sustentabilidade atuarial e equilíbrio 

financeiro para baixo. Se excluirmos o grupo 1 da análise, o equilíbrio 

financeiro geral mantém-se até o ano de 2078, subindo 3 anos. Já com respeito 

à sustentabilidade financeira, se excluído o primeiro grupo, 88,3 % dos 

municípios mantém a sustentabilidade, no total cinco pontos percentuais a 

mais.  
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2.2. ESCOLHA DOS MUNICÍPIOS ANALISADOS 

 

  Dos cinco grupos analisados, podemos destacar dois grupos que 

destoam da média geral do estado. O grupo 1, que possui a pior média de 

tempo com equilíbrio financeiro (55 anos)  e pior porcentagem de 

sustentabilidade atuarial (62%)  e o grupo 2 com situação oposta ao primeiro 

grupo, com melhor média de tempo de equilíbrio financeiro (70 anos) e melhor 

porcentagem de municípios com sustentabilidade atuarial (93%).  

 Assim, por apresentarem as situações de pior e melhor grupos com base 

nos dois principais indicadores de sustentabilidade dos planos, foram 

selecionados dois municípios de cada grupo para proceder em uma análise 

mais detalhada e desvendar os motivos pelo qual cada grupo apresenta as 

melhores e piores estatísticas dentre os grupos analisados.  

  

2.2.1 MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 

O plano de previdência do município de Porto Alegre passou por uma 

reestruturação para reverter a tendência deficitária do plano. Assim o Regime 

Próprio possui dois regimes: o regime de repartição simples para os servidores 

que ingressaram até 9 de setembro de 2001 e o regime de capitalização para 

os servidores que ingressaram a partir desta data.  
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• Plano de Benefícios e regime financeiro 

O plano antigo, também conhecido como PREVIMPA – (RS) repartição 

simples apresenta o seguinte quadro contendo as informações de  plano de 

benefícios, regime financeiro e método de financiamento. 

 

 

Benefícios do Plano 
Regime 

Financeiro * Método 

Sim  Aposentadorias por Idade, Tempo de 
 Contribuição e Compulsória 

RS  

Sim  Aposentadoria por Invalidez RS  
Sim  Pensão por Morte de segurado Ativo RS  
Sim  Pensão por Morte de Aposentado por Idade, 

 Tempo de Contribuição e Compulsória 
RS  

Sim  Pensão por Morte de Aposentado 
 por Invalidez 

RS  

Sim  Auxílio-doença RS  
Sim  Salário-maternidade RS  
Sim  Auxílio-reclusão RS  
Sim  Salário-família RS  

 

TABELA 12 - PLANO DE BENEFÍCIOS, REGIME FINANCEIRO E MÉTODO DE 

FINANCIAMENTO  

* Regime Financeiro 
RS = Repartição Simples 

Data base: 08/2010 
Fonte: Ministério da Previdência 

 

 Já o novo plano, ou PREVIMPA – CAP possui a tabela de plano de 

benefícios, regime financeiro e método, muito semelhante à do antigo plano, 

com os mesmos benefícios, porém com diferenças no regime financeiro. Nesta 

os benefícios de aposentadoria por Idade, tempo de contribuição e 

compulsória, pensão por morte de aposentado por idade, tempo de 

contribuição e compulsória, passaram do regime de repartição simples para o 

regime de capitalização. Outros benefícios que sofreram alteração foram a 
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aposentadoria por invalidez, pensão por morte de segurado ativo e de 

aposentado por invalidez e o auxilio reclusão que passaram a manter o regime 

de repartição de capitais de cobertura em substituição ao regime de repartição 

simples.  

Benefícios do Plano 
Regime 

Financeiro * Método ** 

Sim  Aposentadorias por Idade, Tempo de 
 Contribuição e Compulsória 

CAP IEN 

Sim  Aposentadoria por Invalidez RCC  
Sim  Pensão por Morte de segurado Ativo RCC  
Sim  Pensão por Morte de Aposentado por 

Idade, 
 Tempo de Contribuição e Compulsória 

CAP IEN 

Sim  Pensão por Morte de Aposentado 
 por Invalidez 

RCC  

Sim  Auxílio-doença RS  
    

Sim  Salário-maternidade RS  
Sim  Auxílio-reclusão RCC  
Sim  Salário-família RS  

 

TABELA 13 - PLANO DE BENEFÍCIOS, REGIME FINANCEIRO E MÉTODO DE 

FINANCIAMENTO –08/2010 

 

* Regime Financeiro 
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura  
RS = Repartição Simples 
CAP = Capitalização 
** Método de Financiamento 
IEN = Idade de Entrada Normal 

Fonte: Ministério da Previdência 

 

• Plano de Custeio  

 Quanto ao plano de custeio dos regimes, ambos planos, PREVIMPA – 
RS e PREVIMPA – CAP possuem as mesmas alíquota de contribuição, tanto 
para os servidores ativos, inativos, aposentados e pensionistas, quanto por 
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parte do ente público. A única diferença é que o PREVIMPA – Cap apresenta 
uma alíquota de custo suplementar no valor de 0,35%, enquanto o outro não 
possui.  

 

Contribuinte 
Custo 

Normal  
Custo 

Suplementar  
 Ente Público 21,62 0,00 
 Servidor Ativo 11,00 0,00 
 Servidor Aposentado 11,00 0,00 
 Pensionista 11,00 0,00 
 Base de Incidência das Contribuições do Ente 
Público * FRA FRA 

 

TABELA 14 - ALÍQUOTAS DE EQUILÍBRIO DEFINIDAS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL 

PREVIMPA – RS E CAP 

*Base de incidência 

FRA – folha de remuneração dos ativos 

Fonte: Ministério da Previdência 

 

• População coberta 

 Por apresentar dois regimes distintos o PREVIMPA possui uma parte da 

população segurada pelo regime simples e outra parte pelo regime de 

capitalização. Como o regime de capitalização foi aplicado para os servidores 

que ingressaram após 10 setembro de 2001, este possui uma parcela de 

segurados menor que a do regime de repartição.  

Os dados apresentados ao Ministério da Previdência de agosto de 2010, 

a respeito do regime de capitalização, mostram uma população segurada de 

2673 pessoas, dentre estes 2657 ativos, cinco aposentados compulsórios, seis 

aposentados por invalidez e seis pensionistas.  

Os dados do regime de repartição simples deste mesmo período 

(08/2010) mostram a grande diferença existente entre o plano antigo e o novo 



 

plano. A população total de se

aposentados por tempo de contribuição, 126 aposentados por idade, 4.020 

aposentadorias compulsórias, 1.205 aposentadorias por invalidez e 4.609 

pensionistas.  

No total, somando

simples, a população total segurada é de 27.859 pessoas. No gráfico abaixo 

são visualizadas as informações apresentadas acima.

Figura 17 

 Fonte de dados: Ministério da Previdência 

 

 Outro dado importante para definir a alíquota de contribuição do plano é 

distribuição entre ativos e inativos. 

 

 

PREVIMPA 

 
plano. A população total de segurados é de 25.186, com 14.123 ativos, 1.103 

aposentados por tempo de contribuição, 126 aposentados por idade, 4.020 

aposentadorias compulsórias, 1.205 aposentadorias por invalidez e 4.609 

No total, somando-se os dois regimes, de capitalização e de repartição 

simples, a população total segurada é de 27.859 pessoas. No gráfico abaixo 

são visualizadas as informações apresentadas acima. 

Figura 17 - POPULAÇÃO SEGURADA PREVIMPA

de dados: Ministério da Previdência – Elaboração própria

Outro dado importante para definir a alíquota de contribuição do plano é 

distribuição entre ativos e inativos.  
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, com 14.123 ativos, 1.103 

aposentados por tempo de contribuição, 126 aposentados por idade, 4.020 

aposentadorias compulsórias, 1.205 aposentadorias por invalidez e 4.609 

ção e de repartição 

simples, a população total segurada é de 27.859 pessoas. No gráfico abaixo 

  

PREVIMPA 

Elaboração própria 

Outro dado importante para definir a alíquota de contribuição do plano é 
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• Projeção Atuarial 

 As projeções atuarias do Regime Próprio do município de Porto Alegre 

estão divididos em duas partes. As informações enviadas ao Ministério da 

Previdência, são referentes ao PREVIMPA – RS – regime de repartição 

simples, que é formado com os servidores que foram admitidos até 9 de 

setembro de 2001 e ao PREVIMPA – CAP – regime de capitalização, formado 

pelos servidores admitidos após 10 de setembro de 2001. Portanto há uma 

distinção nas projeções atuariais de cada plano, cada qual com projeções 

referentes a seu grupo segurado.  

O que possibilitou esta separação, com a distinção de cada plano foi a 

Lei Municipal nº 466, de 06 de setembro de 2001. Esta criou o Fundo 

Previdenciário Capitalizado para custear as despesas previdenciárias dos 

servidores do plano de capitalização e o Fundo Previdenciário Financeiro para 

custear as despesas previdenciárias dos servidores protegidos pelo plano de 

repartição simples admitidos até 09/09/2001. 

Vale destacar que cada plano apresenta uma trajetória de 

sustentabilidade totalmente distinta um do outro. O plano antigo (repartição 

simples) apresenta déficits durante toda a projeção atuarial que vai de 2010 até 

2084. Já o novo plano de previdência (capitalização) está bem equilibrado 

financeira e atuarialmente. Os detalhes sobre cada plano poderão ser 

observados mais adiante.   

 

• PREVIMPA – CAP 

 O plano previdenciário aplicado a partir de 2001 marca a reversão nas 

projeções atuarias deficitárias que o antigo plano apresentava. Conforme o 

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial de 27 de agosto de 2010 



 

69 
 

com informações que tem como base 31 de dezembro de 2009, a projeção 

atuarial que vai até o ano de 2084 apresenta equilíbrio financeiro e atuarial.  

A garantia de sustentabilidade do plano são as reservas oriundas da 

diferença a maior das receitas em relação às despesas com os segurados. As 

receitas permanecem superiores às despesas até o ano de 2037, quando 

passam a ser inferiores aos gastos. Porém o que permite o equilíbrio atuarial e 

financeiro são os recursos acumulados durante o período em que o plano 

possuía receitas maiores que as despesas. Estes recursos acumulados 

durante os 37 anos são de R$ 7.986.134.610,27, valor que, apesar de 

sustentar as despesas maiores que as receitas, continua crescendo até o ano 

de 2084 (final da projeção atuarial). Estes recursos acumulados, como já citado 

anteriormente, são aplicados no mercado financeiro, conforme as normas de 

aplicação possibilitadas e definidas pela resolução do BACEN nº 3.790, de 24 

de setembro de 2009. 

O importante é observar que todos os servidores admitidos futuramente 

estarão segurados por este plano de capitalização, garantindo o equilíbrio 

financeiro e atuarial do plano de previdência atual e futuro. Mantendo-se este 

regime auto-sustentado, desvinculado do orçamento do município, garante-se o 

descomprometimento de novas e crescentes despesas necessárias para 

manter o antigo regime de repartição simples.  

Porém, também é importante destacar que para fins de análise da 

situação atuarial dos grupos levou-se em consideração apenas o plano 

PREVIMPA – CAP, fato que acaba distorcendo a análise, pois se somados os 

gastos com o PREVIMPA – RS, certamente o plano previdenciário da prefeitura 

de Porto Alegre não seria sustentável atuarialmente.  

 

 

 



 

70 
 

• PREVIMPA – RS 

 Com a implantação do PREVIMPA-CAP, em substituição ao 

PREVIMPA-RS, este último passou a representar apenas um passivo para o 

município, que deverá ser sustentado até que reste o último segurado 

participando do plano.  

 Como no antigo plano de previdência com regime de repartição simples 

as despesas previdenciárias com inativos era custeada com as receitas 

oriundas das contribuições dos servidores ativos, e com a separação dos 

planos PREVIMPA-RS e PREVIMPA-CAP, deveria buscar-se uma fonte para o 

financiamento das despesas dos inativos.  

A solução encontrada para desvincular as receitas e despesas de cada 

um dos planos foi criar o Fundo Previdenciário Financeiro, com fim de financiar 

as despesas com benefícios dos servidores inativos admitidos até 09/09/2001. 

Os recursos são provenientes do orçamento da prefeitura e dos servidores 

participantes do plano que ainda não se aposentaram.  

As projeções atuariais mostram que as receitas com os recursos apenas 

do plano, ou seja, com as alíquotas cobradas dos servidores ativos, inativos e 

do ente, não são suficientes para cobrir as despesas. Para o ano de 2010, por 

exemplo, a receita é de R$ 209.593.649,36 e as despesas de R$ 

380.419.235,89. O resultado para este ano é estimado em déficit de cerca de 

170 milhões, despesa que deve ser custeada com os recursos do Fundo 

Previdenciário Financeiro.  

Para os anos posteriores, a projeção atuarial mostra que as receitas 

permanecerão inferiores às despesas e serão decrescentes até o ano de 2084 

(final da projeção). Já as despesas, irão crescer até o ano de 2024, quando 

atingirão R$ 767.311.183,24 quando haverá inversão da trajetória e as 

despesas passarão a decrescer. No ano de 2084 a diferença entre receita e 
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despesa será de R$ 1.635.646,56, a menor observada durante toda a projeção 

atuarial que vai de 2010 até 2084.  

 

2.2.2 MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 

O plano de previdência do município de Caxias do Sul foi criado em 10 

de junho de 2001 com o intuito de garantir os direitos previdenciários dos 

funcionários públicos do município. O Regime Próprio de Previdência Social, 

denominado Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS, foi 

instituído devido a reforma da previdência que previa que os municípios que 

não adotassem um regime próprio deveriam contribuir com o INSS para que 

seus funcionários fossem cobertos pelo Regime Geral da Previdência.  

• Plano de Benefícios e regime financeiro 

O plano de previdência dos municípios de Caxias do Sul apresenta o 

seguinte quadro contendo as informações de  plano de benefícios, regime 

financeiro e método de financiamento. 
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Benefícios do Plano Regime 
Financeiro * 

Método 

Sim  Aposentadorias por Idade, Tempo de 
 Contribuição e Compulsória 

CAP PUC 

Sim  Aposentadoria por Invalidez CAP IEN 
Sim  Pensão por Morte de segurado Ativo RCC UC 
Sim  Pensão por Morte de Aposentado por Idade, 

 Tempo de Contribuição e Compulsória 
RCC UC 

Sim  Pensão por Morte de Aposentado 
 por Invalidez 

RCC UC 

Sim  Auxílio-doença RS UC 
Sim  Salário-maternidade RS UC 
Sim  Auxílio-reclusão RS UC 
Sim  Salário-família RS UC 

 

TABELA 15 - PLANO DE BENEFÍCIOS, REGIME FINANCEIRO E MÉTODO DE 

FINANCIAMENTO  

 
* Regime Financeiro 
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura  
RS = Repartição Simples 
CAP = Capitalização 

** Método de Financiamento 
UC = Crédito Unitário  
PUC = Crédito Unitário Projetado 
PNI = Prêmio Nivelado Individual 
IEN = Idade de Entrada Normal 

Data base: 08/2010 
Fonte: Ministério da Previdência 

 

 

• Plano de Custeio  

 O plano de custeio do FAPS do município de Caxias do Sul apresenta 

uma alíquota de custeio diferente do município de Porto Alegre. A alíquota para 

pelos servidores, tanto ativos, como inativos ou pensionistas são as mesmas 

do PREVIMPA, porém a alíquota paga pelo ente público fica bem abaixo. Este 
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contribui com uma alíquota de 11,73% da folha de remuneração dos proventos 

dos ativos, aposentados e pensionistas.  

 As avaliações atuarias realizadas pelo fundo mostraram a necessidade 

de contribuição total de 36,68%, distribuídos em 16,30% como custo normal e 

20,38% custo suplementar. 

Para financiamento do déficit da previdência também foi determinado 

pela avaliação atuarial uma alíquota de 16,30% de custo normal e 20,38% de 

alíquota de custo suplementar, no total de 36,68%. 

 As alíquotas aplicadas pelo plano (custo normal) 11,73% do ente e 11% 

dos servidores gera receita de 22,73%, 6,43% acima do estipulado pela 

avaliação. Estes recursos são utilizados diminuir a alíquota de custo 

suplementar para cobertura do déficit atuarial.  Desta forma fica estipulada uma 

alíquota de custo suplementar de 13,95% (20,38% - 6,43%). 

O quadro abaixo apresenta as alíquotas de contribuição de cada um dos 

contribuintes do plano.  

 

Contribuinte 
Custo 

Normal  
Custo 

Suplementar  
 Ente Público 11,73 20,38 
 Servidor Ativo 11,00 0,00 
 Servidor Aposentado 11,00 0,00 
 Pensionista 11,00 0,00 
 Base de Incidência das Contribuições do Ente 
Público * FRAPAP FRAPAP 

 

TABELA 16 - ALÍQUOTAS DE EQUILÍBRIO DEFINIDAS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL 

 *Base de incidência 

FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas 

Fonte: Ministério da Previdência 

 



 

• População coberta

 A população total coberta pelo FAPS no ano de 2010 é de 8182 

pessoas, incluindo ativos e inativos.  

5998 ativos, 1282 aposentados por tempo de contribuição, 50 aposentados por 

idade, 30 por aposentadoria compulsória, 214 aposentados por invalidez e 608 

pensionistas, como pode ser visto no gráfico abaixo.

FIGURA 18 - DISTRIBUIÇÃO DE SEGURAD

Fonte de dados: Ministério da Previdência 

 

No caso do FAPS

inativos. Cabe destacar entre os inativos, os aposentados por tempo de 

contribuição, que representam 16% do total. Dentre os inativos

aposentados por tempo de contribuição,

gastos com inativos, uma vez que possuem a maior média salarial 

aposentados e pensionistas.
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População coberta 

A população total coberta pelo FAPS no ano de 2010 é de 8182 

pessoas, incluindo ativos e inativos.  Entre este grupo de cobertura, tem

5998 ativos, 1282 aposentados por tempo de contribuição, 50 aposentados por 

idade, 30 por aposentadoria compulsória, 214 aposentados por invalidez e 608 

pensionistas, como pode ser visto no gráfico abaixo. 

TRIBUIÇÃO DE SEGURADOS - FAPS  

Fonte de dados: Ministério da Previdência – Elaboração Própria 

FAPS, a porcentagem de ativos é de 73%, contra 27% de 

inativos. Cabe destacar entre os inativos, os aposentados por tempo de 

representam 16% do total. Dentre os inativos

aposentados por tempo de contribuição, são os representam maior parcela nos 

gastos com inativos, uma vez que possuem a maior média salarial 

aposentados e pensionistas.  
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A população total coberta pelo FAPS no ano de 2010 é de 8182 

este grupo de cobertura, tem-se 

5998 ativos, 1282 aposentados por tempo de contribuição, 50 aposentados por 

idade, 30 por aposentadoria compulsória, 214 aposentados por invalidez e 608 

 

, a porcentagem de ativos é de 73%, contra 27% de 

inativos. Cabe destacar entre os inativos, os aposentados por tempo de 

representam 16% do total. Dentre os inativos, os 

são os representam maior parcela nos 

gastos com inativos, uma vez que possuem a maior média salarial entre 
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FIGURA 19 - DISTRIBUIÇÃO ATIVOS E INATIVOS 

Fonte de dados: Ministério da Previdência – elaboração própria 

 

• Projeção Atuarial 

 As projeções atuarias do Regime Próprio do município de Caxias do Sul 

mostram sustentabilidade financeira até o ano de 2019, quando passa a 

apresentar sucessivos déficits. Neste ano, além do regime do município 

arrecadar menos que os gastos que possui para manter os inativos do plano, o 

saldo dos recursos zera e o regime inicia uma série de déficits que precisam 

ser financiados com recursos de fora do plano.  

 Estes déficits permanecem até o final da projeção atuarial, que vai até o 

ano de 2084. A manutenção do plano somente torna-se possível pois, como já 

descrito no plano de custeio, o município mantém o regime através de uma 

alíquota complementar.  Assim como nos demais regimes analisados, após as 

reformas de 1998 e 2003 houve a necessidade de aportes extras de recursos, 
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a fim de manter os regimes próprios e garantir o pagamento dos benefícios dos 

participantes do plano.  

2.2.3 MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS 

• Plano de Benefícios e regime financeiro 

O plano de previdência do município de Júlio de Castihos apresenta o 

seguinte quadro contendo as informações de plano de benefícios, regime 

financeiro e método de financiamento. 

 

 

Benefícios do Plano Regime 
Financeiro * 

Método 

Sim  Aposentadorias por Idade, Tempo de 
 Contribuição e Compulsória 

CAP PNI 

Sim  Aposentadoria por Invalidez CAP PNI 
Sim  Pensão por Morte de segurado Ativo CAP PNI 
Sim  Pensão por Morte de Aposentado por Idade, 

 Tempo de Contribuição e Compulsória 
CAP PNI 

Sim  Pensão por Morte de Aposentado 
 por Invalidez 

CAP PNI 

Sim  Auxílio-doença RS  
Sim  Salário-maternidade RS  
Sim  Auxílio-reclusão RS  
Sim  Salário-família RS  

 

TABELA 17 - PLANO DE BENEFÍCIOS, REGIME FINANCEIRO E MÉTODO DE 

FINANCIAMENTO  

* Regime Financeiro 
RS = Repartição Simples 
CAP = Capitalização 

** Método de Financiamento 
PNI = Prêmio Nivelado Individual 
Data base: 12/2009 
Fonte: Ministério da Previdência 
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Diferenciando-se dos municípios de Porto Alegre e Caxias do Sul, que 

apresentam o regime financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura para 

os benefícios de aposentadoria por invalidez e as pensões por morte, o 

município de Júlio de Castilhos tem o regime financeiro de capitalização para 

todos estes planos citados e o plano de aposentadoria por idade e tempo de 

contribuição. Para os demais planos de benefícios, assim como os outros dois 

municípios segue o regime de repartição simples.  

• Plano de Custeio  

 O plano de custeio do município de Júlio de Castilhos apresenta uma 

alíquota de custeio diferenciada entre o ente público e os demais contribuintes, 

assim como nos municípios anteriores.  A alíquota paga pelos servidores, tanto 

ativos, como inativos ou pensionistas são as mesmas do PREVIMPA e do 

FAPS. A alíquota do ente público fica é semelhante à do FAPS e fica em 

13,39% da folha de remuneração dos proventos dos ativos.  

 O município de Júlio de Castilhos, em sua avaliação atuarial não 

informou a existência de dívidas do Regime Próprio de Previdência de R$ 

18.835.765,00. Os recursos para cobrirem este déficit deverão ser aportados 

por uma alíquota suplementar crescente e temporária (durante 33 anos). As 

contribuições serão realizadas pelo ente público e serão da seguinte forma: 

11,86% no ano de 2011; de 13,00% no ano de 2012; de 16,35% no ano de 

2013; de 20,31% (alíquota de equilíbrio) no ano de 2014 até 2028; de 22,96% 

no ano de 2029 até o ano de 2043.  

O quadro abaixo apresenta as alíquotas de contribuição de cada um dos 

contribuintes do plano.  
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Contribuinte Custo 
Normal  

Custo 
Suplementar  

 Ente Público 13,39 20,31 
 Servidor Ativo 11,00 0,00 
 Servidor Aposentado 11,00 0,00 
 Pensionista 11,00 0,00 
 Base de Incidência das Contribuições do Ente 
Público * 

FRA FRA 
 

TABELA 18 - ALÍQUOTAS DE EQUILÍBRIO DEFINIDAS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL  

*Base de incidência 

FRA = Folha de remuneração dos ativos 

Fonte: Ministério da Previdência 

 

• População coberta 

 A população total coberta pelo plano de previdência de Júlio de 

Castilhos no ano de 2010 é bem menor que dos outros dois municípios do 

grupo 1. No total o plano de previdência cobre uma população de 494 pessoas, 

incluindo ativos e inativos.  Entre este grupo de cobertura, tem-se 466 ativos, 

sete aposentados por tempo de contribuição, sete aposentados por idade, dois 

por aposentadoria compulsória, seis aposentados por invalidez e seis 

pensionistas, como pode ser mais bem visualizado no gráfico abaixo. 

 

 

 



 

 FIGURA 20 - DISTRIBUIÇÃO DE SEGUR

Fonte de dados: Ministério da Previdência 

A porcentagem de ativos e inativos do Plano de Previdência do 

município de Júlio de Castilho é de 94

se a grande porcentagem de servidores ativos, o que possibilita manter a 

sustentabilidade do plano, uma vez que não há um grande custo com inativos 

para manter o plano com o regime de Capitalização. 
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ISTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS -FAPS  

Fonte de dados: Ministério da Previdência – Elaboração Própria

A porcentagem de ativos e inativos do Plano de Previdência do 

município de Júlio de Castilho é de 94%, contra 6% respectivamente

de porcentagem de servidores ativos, o que possibilita manter a 

sustentabilidade do plano, uma vez que não há um grande custo com inativos 

para manter o plano com o regime de Capitalização.  
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Elaboração Própria 

A porcentagem de ativos e inativos do Plano de Previdência do 

respectivamente. Destaca-

de porcentagem de servidores ativos, o que possibilita manter a 

sustentabilidade do plano, uma vez que não há um grande custo com inativos 

6
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FIGURA 21 - DISTRIBUIÇÃO ATIVOS E INATIVOS 

Fonte de dados: Ministério da Previdência – elaboração própria 

 

• Projeção Atuarial 

 As projeções atuarias do Regime Próprio do município de Júlio de 

Castilhos mostra sustentabilidade financeira e atuarial até o ano de 2084, 

último ano de projeção do plano. Deve-se levar em consideração que para 

elaborar a projeção atuarial, o município não considerou o déficit previdenciário 

no valor de cerca de 18 milhões e que será custeado através de alíquota 

suplementar paga pelo ente público. 
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A Projeção Atuarial de Receitas e Despesas para os próximos 75 anos, 

conforme a avaliação atuarial:  

“vem apresentando, nas duas últimas avaliações, viabilidade constante 

durante todo o período projetado não exigindo, portanto, a elaboração 

de qualquer tipo de plano de recuperação financeira e/ou de aportes 

periódicos programados.” 

Lembrando sempre que na projeção atuarial não foi considerado o passivo 

financeiro de 18 milhões.  

 Fica evidente que, assim como no plano previdenciário de Porto Alegre, 

houve uma “manobra” para que o plano apresentasse projeções atuariais 

sustentáveis. Porém se considerados os passivos, e mantendo-se as mesmas 

alíquotas de contribuição para manutenção do plano, certamente não seriam as 

mesmas projeções apresentadas pelo grupo de atuários responsáveis pelo 

plano.   
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2.2.4 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

• Plano de Benefícios e regime financeiro 

O Regime Próprio de Previdência do município de São Francisco de 

Assis, apresenta o seguinte quadro contendo as informações de plano de 

benefícios, regime financeiro e método de financiamento. 

 

 

Benefícios do Plano 
Regime 

Financeiro * Método 

Sim  Aposentadorias por Idade, Tempo de 
 Contribuição e Compulsória 

CAP IEN 

Sim  Aposentadoria por Invalidez CAP IEN 
Sim  Pensão por Morte de segurado Ativo RCC  
Sim  Pensão por Morte de Aposentado por Idade, 

 Tempo de Contribuição e Compulsória 
RCC  

Sim  Pensão por Morte de Aposentado 
 por Invalidez 

RCC  

Sim  Auxílio-doença RS  
Sim  Salário-maternidade RS  
Sim  Auxílio-reclusão RS  
Sim  Salário-família RS  

 

TABELA 19 - PLANO DE BENEFÍCIOS, REGIME FINANCEIRO E MÉTODO DE 

FINANCIAMENTO  

* Regime Financeiro 
RS = Repartição Simples 
CAP = Capitalização 

RCC = Repartição de Capitais de Cobertura 

** Método de Financiamento 
IEN = Idade de Entrada Normal 
Fonte: Ministério da Previdência 

 

O regime de previdência do município de São Francisco de Assis 

apresenta regime financeiro semelhante ao município de Caxias do Sul, 

diferenciando-se apenas na aposentadoria por invalidez que neste plano de 
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previdência segue o regime financeiro de Capitalização, enquanto que no outro 

o regime financeiro é o de Repartição de Capitais de Cobertura.   

• Plano de Custeio  

 Dentre todos os planos analisados até agora, o regime próprio do 

município de São Francisco de Assis, é o único que apresenta a mesma 

alíquota de contribuição tanto para o ente público como para os demais entes 

participantes do grupo. Todos contribuintes, seja o ente público, seja 

participante ativo, inativo ou pensionista tem a mesma alíquota de contribuição 

de 11%, calculada sobre a folha de remuneração dos ativos. 

 

Contribuinte Custo 
Normal  

Custo 
Suplementar  

 Ente Público 11,00 23,30 
 Servidor Ativo 11,00 0,00 
 Servidor Aposentado 11,00 0,00 
 Pensionista 11,00 0,00 
 Base de Incidência das Contribuições do Ente 
Público * 

FRA FRA 
 

TABELA 20 - ALÍQUOTAS DE EQUILÍBRIO DEFINIDAS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL 

 *Base de incidência 

FRA = Folha de remuneração dos ativos 

Fonte: Ministério da Previdência 

• População coberta 

 A população total coberta pelo ASSISPREV do município de São 

Francisco de Assis no ano de 2010 é semelhante à do município de Júlio de 

Castilhos (mesmo integrante do grupo 2). No total o plano de previdência tem 

uma população coberta de 535 pessoas, dentre ativos e inativos. Esta 

população esta distribuída em 473 ativos, 52 aposentados por tempo de 

contribuição, nenhum aposentados por idade, nenhuma aposentadoria 



 

compulsória, três aposentados por invalidez e 

ser mais bem visualizado no gráfico abaixo.

 

 FIGURA 22 - DISTRIBUIÇÃO DE SEGUR

Fonte de dados: Ministério da Previdência 

 

A porcentagem de ativos e inativos do 

Francisco de Assis é de 

plano previdenciário de Júlio de Castilhos, o ASSISPREV também 

grande porcentagem de servidores ativos, 

sustentabilidade do plano, uma vez que não há um grande custo com inativos 

para manter o plano com o regime de Capitalização. 
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aposentados por invalidez e sete pensionistas, como pode 

visualizado no gráfico abaixo. 

ISTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS - ASSISPREV 

Fonte de dados: Ministério da Previdência – Elaboração Própria 

A porcentagem de ativos e inativos do ASSISPREV do município de

é de 88% ativos, contra 12% de inativos. Assim como no 

plano previdenciário de Júlio de Castilhos, o ASSISPREV também 

grande porcentagem de servidores ativos, e desta forma  possibilita manter a 

sustentabilidade do plano, uma vez que não há um grande custo com inativos 

lano com o regime de Capitalização.  
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pensionistas, como pode 

do município de São 

Assim como no 

plano previdenciário de Júlio de Castilhos, o ASSISPREV também se possui a 

possibilita manter a 

sustentabilidade do plano, uma vez que não há um grande custo com inativos 
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FIGURA 23 - DISTRIBUIÇÃO ATIVOS E INATIVOS 

Fonte de dados: Ministério da Previdência – elaboração própria 

 

• Projeção Atuarial 

 Da mesma forma que o município deste grupo 2, analisado 

anteriormente, as projeções atuarias do Regime Próprio do município de São 

Francisco de Assis mostram sustentabilidade financeira e atuarial até o ano de 

2084, último ano de projeção do plano. Esta sustentabilidade é possibilitada 

pois, as receitas financeiras são superiores desde o inicio da projeção (2010) 

até 2076. Todos estes anos de superávit financeiro possibilitaram acumular 

recursos na ordem de 106 milhões de reais, sendo que as despesas de 

manutenção com inativos representam cerca de 10 milhões de Reais no ano de 

2084. Se considerado apenas a diferença entre receita e despesa, no ano de 

2084, temos um déficit de cerca de 200 mil Reais.  
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CONCLUSÕES 

 

 As investigações realizadas neste trabalho, que tiveram como objetivo 

principal fazer um levantamento da situação financeira e atuarial dos Regimes 

Próprios de Previdência Social dos municípios do estado do Rio Grande do Sul 

permitem o levantamento de uma série de conclusões. Para atingir o objetivo 

principal da pesquisa, foi necessário desvendar os meios pelo qual o sistema 

previdenciário brasileiro encontra-se no atual ponto de evolução. 

 Desde a Lei Eloy Chaves de 1923, que permitiu a criação das CAPs, até 

as mais atuais reformas da previdência de 1998 e 2003 houve um processo de 

evolução do sistema muito significativo. Inicialmente as CAPs abrangiam uma 

população muito restrita, de categorias específicas, como a dos ferroviários ou 

portuários, o que permitia uma organização e um planejamento simples. Com o 

avanço das forças dos sindicatos e organizações de trabalhadores houve 

aumento da população coberta e necessidade de uma intervenção do estado, 

para melhor organização do sistema.  

A partir da década de 60, houve significativa ampliação da população 

coberta e aumento da organização do sistema, principalmente pelos governos 

estaduais e governo federal. Na constituição de 1988 os direitos universais 

foram um ponto importante que definiram mudanças também no sistema 

previdenciário. Durante a década de 90, os trabalhadores rurais e os 

trabalhadores domésticos foram incluídos na cobertura do sistema da 

previdência, o que acarretou em maiores custos de carregamento para 

pagamento dos benefícios. Outros pontos como o aumento da expectativa de 

vida, as políticas de valorização do salário mínimo e a redistribuição de renda 

da população urbana para a população rural são fatores que agravam os 

problemas financeiros da previdência.  
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Conhecidos os problemas, as reformas na previdência tornaram-se 

necessárias para tentar abrandar os déficits financeiros. Incluídas nestas novas 

leis estavam contempladas as regras para melhorar as condições dos RPPS 

que contemplam os servidores públicos, tanto da esfera federal, estadual e 

municipal. Muito importante nesta reforma do RPPS foi a obrigatoriedade de 

uma avaliação atuarial do plano, feita a cada balanço anual, pois permitiu um 

acompanhamento mais próximo, tanto pelo Ministério da Previdência como 

pelos próprios participantes do plano, que podem cobrar de seus 

administradores melhor gestão dos regimes. Outra modificação na legislação 

foi a inclusão dos servidores inativos no financiamento dos planos de 

previdência aumentando as linhas de financiamento para o regime. Como 

forma de garantir o cumprimento da legislação foi determinada punições aos 

entes que descumprirem a normas.   

Com respeito ao RPPS no Brasil, podemos verificar que a adesão de 

entes municipais ao RPPS ainda é muito baixa, apenas 34% do total de 

municípios possíveis. Se comparado com o estado do Rio Grande do Sul, a 

baixa adesão verificada no Brasil fica visível, pois no estado gaúcho fica em 

61%.  

As características da população coberta nos mostram que a população 

ativa representa 70,5% dos servidores cobertos pelo plano. Esta proporção nos 

permite concluir que os planos são bem “jovens” e que ainda é um momento 

propício para os administradores dos regimes próprios se adaptarem às 

mudanças socioeconômicas da população coberta. Outra característica 

importante, ainda com respeito à população coberta, é que quase 50% dos 

servidores com regime próprio estão localizados na região Sudeste. Um estudo 

semelhante a esta monografia seria de grande importância para avaliar a 

situação dos regimes próprios no Brasil.  

Foi identificado ainda que há muita diversidade nas características dos 

regimes próprios em cada região do país. As regiões Sul, Sudeste e Norte 

concentram 80% dos regimes próprios, porém como foi citado anteriormente 
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50% da população coberta está apenas na região Sudeste. O tamanho médio 

de cada regime também é diferente em cada região do Brasil. A região Sul tem 

em média 1830 segurados por RPPS, enquanto que a região Sudeste tem em 

média 5240 segurados. Isto mostra a dificuldade de elaborar um plano 

uniforme de gestão para manutenção dos planos.  

Sobre a análise dos Regimes Próprios de Previdência Social dos 

municípios do Rio Grande do Sul, em um primeiro momento, através da 

estratificação dos municípios em 5 grupos, separados por tamanho 

populacional e porcentagem de adesão ao regime próprio, pode-se chegar às 

seguintes conclusões: cada grupo apresentou uma porcentagem distinta de 

municípios sustentáveis, destacando o grupo 1 com menor número de 

municípios com sustentabilidade atuarial e o grupo 2 com maior número de 

regimes sustentáveis. Do primeiro grupo apenas 62% eram sustentáveis, 

enquanto no segundo 93%. Claramente foi possível verificar que os municípios 

de maior tamanho populacional têm menor número de regimes sustentáveis. 

No geral, sem estratificação por grupos, 83,2% dos municípios têm 

sustentabilidade atuarial, e em média os municípios gaúchos podem manter-se 

com recursos do próprio plano por 65,6 anos.  

Na visão detalhada, foram selecionados dois municípios do grupo 1 e 

dois municípios do grupo 2. Das variáveis: Regime Financeiro, Plano de 

Custeio, População Coberta e Projeção Atuarial, a primeira é a mais 

semelhante entre os RPPS dos municípios analisados. A segunda variável 

(plano de custeio) parece ser a mais importante para determinar a 

sustentabilidade do regime, uma vez que é esta que determina o montante de 

recursos que serão acumulados para custear os benefícios dos inativos. 

Porém, ela não é determinante, uma vez que se comparado as alíquotas do 

PREVIMPA – CAP que tem uma alíquota de contribuição do ente público de 

21,62% e do município de Júlio de Castilhos que tem a alíquota do ente público 

de 13,39, enquanto dos demais contribuintes a alíquota fica em 11% e mesmo 

tendo esta grande diferença de alíquotas, ambos são sustentáveis 
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atuarialmente. A variável População Coberta também não foi determinante para 

dizer se o regime é sustentável, uma vez que a porcentagem de população 

Ativa x Inativa é bem variável entre os regimes sustentáveis.  

O fator que parece ter determinado a sustentabilidade ou não do regime 

de previdência é o déficit financeiro do plano. No caso de Porto Alegre, no 

momento da reestruturação do regime de previdência, houve a separação do 

RPPS antigo PREVIMPA-RS para o novo PREVIMPA-CAP. Assim iniciou-se o 

novo plano de previdência sem nenhum déficit. Este também foi o caso dos 

dois planos analisados do grupo 2 que apresentam regimes sustentáveis.  

Todavia, ambos possuem déficits financeiros que não aparecem nas projeções 

atuariais e são carregados através de alíquotas suplementares pagas pelo ente 

público. No caso do regime próprio de Caxias do Sul, não houve esta distinção, 

influenciando a avaliação atuarial. 

Assim, conclui-se por esta pesquisa monográfica que as reformas 

implantadas pelos gestores dos regimes próprios foram importantes, pois, 

como pode ser visto na visão geral dos regimes, 83,2% dos municípios tem 

sustentabilidade atuarial e isto garante que os novos planos se mantenham 

auto-sustentáveis. Porém, deve ser levado em consideração que haverá um 

custo de carregamento destes déficits oriundos dos antigos regimes e que não 

foram contabilizados nos planos substitutos.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Relação dos municípios com RPPS 

Mais de 20 mil habitantes 

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    
Porto Alegre 1.436.123 Carazinho 60.388 Estrela 30.603 

Caxias do Sul 410.166 Montenegro 59.557 Garibaldi 30.518 

Pelotas 345.181 Campo Bom 59.366 Candelária 30.423 

Canoas 332.056 São Gabriel 59.337 Frederico 
Westphalen 

28.428 

Gravataí 269.446 Canguçu 56.064 Jaguarão 28.244 

Santa Maria 268.969 Taquara 55.473 Lagoa Vermelha 28.236 

Viamão 260.740 Parobé 51.634 Flores da Cunha 26.695 

Novo Hamburgo 257.746 Santiago 51.160 Dois Irmãos 26.421 

Alvorada 213.894 Tramandaí 44.040 Veranópolis 26.121 

São Leopoldo 211.663 Estância Velha 43.906 Carlos Barbosa 25.866 

Passo Fundo 187.507 São Lourenço do 
Sul 

43.388 Triunfo 25.374 

Sapucaia do Sul 126.316 Rosário do Sul 41.746 Encruzilhada do 
Sul 

25.154 

Cachoeirinha 118.089 Osório 41.642 Três Coroas 24.786 

Bagé 115.745 Capão da Canoa 40.861 São Sepé 24.353 

Bento Gonçalves 106.999 Santo Antônio da 
Patrulha 

39.500 Nova Prata 24.252 

Guaíba 96.603 Panambi 38.794 Vera Cruz 23.928 

Cachoeira do Sul 86.557 Dom Pedrito 38.767 Três Passos 23.911 

Santana do 
Livramento 

84.079 Itaqui 36.560 Três de Maio 23.893 

Ijuí 79.719 Charqueadas 36.045 Tupanciretã 23.842 

Alegrete 78.984 São Luiz Gonzaga 34.999 Nova Santa Rita 22.818 

Sapiranga 78.045 Palmeira das 
Missões 

34.225 Guaporé 22.589 

Santo Ângelo 75.445 Torres 33.944 Sarandi 21.828 

Venâncio Aires 67.682 Igrejinha 33.551 São Jerônimo 21.289 

Santa Rosa 66.059 Caçapava do Sul 33.060 São Sebastião 
do Caí 

21.272 

Farroupilha 63.375 Santa Vitória do 
Palmar 

31.605 Piratini 21.180 

São Borja 63.035 Soledade 31.028 São Marcos 20.537 

Camaquã 62.723 Portão 30.802 Encantado 20.530 
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Entre 10 e 20 mil habitantes 

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    
Júlio de Castilhos 19.947 Santo Cristo 14.585 Barros Cassal 11.879 

São Francisco de 
Assis 

19.799 Antônio Prado 14.274 Balneário Pinhal 11.840 

Ibirubá 19.358 Tenente Portela 14.253 Barra do Ribeiro 11.762 

Tapejara 19.147 Arroio dos Ratos 14.181 Jaguari 11.762 

Horizontina 19.131 Santo Augusto 13.845 Bom Princípio 11.731 

Arroio do Meio 19.059 Cacequi 13.578 Capela de Santana 11.617 

Tapes 17.216 Pinheiro 
Machado 

13.152 Vale do Sol 11.273 

Giruá 17.139 Cerro Largo 12.861 Porto Xavier 11.131 

São Pedro do Sul 17.073 Salto do Jacuí 12.770 Seberi 11.098 

Agudo 17.063 Nonoai 12.601 Tapera 10.787 

Não-Me-Toque 16.012 Mostardas 12.392 Arvorezinha 10.548 

Espumoso 15.435 Feliz 12.198 Roca Sales 10.468 

Sananduva 15.216 Santo Antônio 
das Missões 

12.016 Terra de Areia 10.389 

Sobradinho 14.744 Palmares do Sul 11.998 Constantina 10.191 

Serafina Corrêa 14.733 Cidreira 11.885 Redentora 10.170 
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Entre 5 e 10 mil habitantes 

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    
Ronda Alta 9.865 Ibiraiaras 7.319 Ipê 6.210 

Cerro Grande do Sul 9.854 Segredo 7.301 Liberato Salzano 6.167 

Pantano Grande 9.794 Arroio do Sal 7.291 Sertão Santana 6.155 

Chapada 9.673 Alecrim 7.259 Trindade do Sul 6.105 

Entre-Ijuís 9.263 Barão do Triunfo 7.246 Tucunduva 5.988 

Nova Bassano 9.249 Cambará do Sul 7.238 Morro Reuter 5.985 

Santa Bárbara do 
Sul 

9.164 Formigueiro 7.214 São Nicolau 5.959 

Santana da Boa 
Vista 

8.891 Salvador do Sul 7.165 São Martinho 5.910 

Tuparendi 8.866 Herval 7.120 Rondinha 5.736 

São Vicente do Sul 8.659 Paraí 6.979 Lindolfo Collor 5.732 

Candiota 8.576 Condor 6.873 Viadutos 5.728 

Jóia 8.566 Cerrito 6.767 Porto Lucena 5.587 

Ametista do Sul 8.538 São Paulo das 
Missões 

6.767 Barão 5.444 

Guarani das Missões 8.414 Cândido Godói 6.722 Doutor Maurício 
Cardoso 

5.424 

Lavras do Sul 8.399 Independência 6.715 Mata 5.386 

Boqueirão do Leão 8.097 Lagoão 6.702 Tavares 5.283 

Coronel Bicaco 7.971 Nova Palma 6.693 Passa Sete 5.280 

Bossoroca 7.885 Aratiba 6.690 Caiçara 5.240 

Paverama 7.841 Boa Vista do 
Buricá 

6.655 Caibaté 5.212 

São Miguel das 
Missões 

7.656 Santa Maria do 
Herval 

6.476 Nova Esperança 
do Sul 

5.180 

Maquiné 7.652 Faxinal do 
Soturno 

6.407 São João da 
Urtiga 

5.123 

Paraíso do Sul 7.643 Campina das 
Missões 

6.352 Vale Real 5.031 

Caraá 7.606 Anta Gorda 6.326 Ciríaco 5.020 

Roque Gonzales 7.394 Passo do 
Sobrado 

6.300 Cacique Doble 5.008 

Cristal 7.393 Estação 6.253   
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Entre 2,5 e 5 mil habitantes 

Município  População  Município  População  Município  População  

Humaitá 4.999 Estrela Velha 3.777 Saldanha 
Marinho 

3.019 

Selbach 4.912 Colorado 3.771 Sede Nova 2.996 

Brochier 4.876 Nova Roma do Sul 3.754 Pirapó 2.979 

Ibiaçá 4.796 Campos Borges 3.693 Mampituba 2.972 

Cerro Branco 4.673 Quinze de 
Novembro 

3.678 Erebango 2.936 

Riozinho 4.664 Vitória das 
Missões 

3.676 Dezesseis de 
Novembro 

2.923 

Fortaleza dos 
Valos 

4.635 Água Santa 3.619 Dom Pedro de 
Alcântara 

2.851 

Pinhal Grande 4.581 Dona Francisca 3.593 Quevedos 2.839 

Tunas 4.551 Garruchos 3.509 Vista Gaúcha 2.804 

Itatiba do Sul 4.521 Vale Verde 3.392 São Pedro do 
Butiá 

2.802 

Três Palmeiras 4.469 Coqueiros do Sul 3.342 Nova Candelária 2.789 

Jaquirana 4.429 São José dos 
Ausentes 

3.314 São Valério do 
Sul 

2.729 

Ilópolis 4.331 São Pedro da 
Serra 

3.311 Mormaço 2.713 

Ibirapuitã 4.315 Vila Flores 3.305 Boa Vista do Sul 2.700 

Vila Maria 4.299 Nova Bréscia 3.291 Salvador das 
Missões 

2.671 

Novo Machado 4.246 Morrinhos do Sul 3.263 Sagrada Família 2.668 

Putinga 4.242 Pareci Novo 3.232 Cerro Grande 2.659 

Rio dos Índios 4.192 Toropi 3.138 Pedras Altas 2.638 

Mariana Pimentel 4.173 Caseiros 3.132 Fagundes 
Varela 

2.607 

São José do 
Hortêncio 

4.173 Três Forquilhas 3.128 Nova Pádua 2.598 

Nova Araçá 4.075 Victor Graeff 3.120 Porto Mauá 2.580 

Pontão 4.040 Muitos Capões 3.104 São José do 
Herval 

2.549 

Novo Barreiro 3.989 Ernestina 3.094 Maratá 2.542 

Pejuçara 3.946 Eugênio de Castro 3.083 Silveira Martins 2.537 

Tupandi 3.931 Três Arroios 3.079 Coronel Barros 2.522 

Mato Leitão 3.827 Alto Feliz 3.067   
Harmonia 3.785 Barra do Guarita 3.067   
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Até 2,5 mil habitantes 

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    
Barra Funda 2.453 Floriano Peixoto 2.155 Barra do Rio 

Azul 
1.978 

Ubiretama 2.451 Sete de Setembro 2.134 Alto Alegre 1.945 

Ivorá 2.424 São José do Inhacorá 2.122 São 
Vendelino 

1.891 

Pinhal 2.401 Nova Boa Vista 2.113 Coronel Pilar 1.645 

Gramado dos 
Loureiros 

2.399 Santo Antônio do 
Planalto 

2.108 Lagoa dos 
Três Cantos 

1.633 

Novo Tiradentes 2.387 Boa Vista das Missões 2.100 Vista Alegre 
do Prata 

1.505 

Sério 2.387 Porto Vera Cruz 2.038 Engenho 
Velho 

1.467 

 


