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CONCEITO GERAL SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Previdência Social é um seguro social pago pelos trabalhadores brasileiros com o objetivo de
assegurar a subsistência do trabalhador em caso de incapacidade ou aposentadoria. Também
é o nome do órgão do governo que administra a concessão dos benefícios garantidos por esse
direito social.

No Brasil, a Previdência Social é um direito social, previsto no art. 6º da Constituição Federal
de 1988 entre os Direitos e Garantias Fundamentais, que garante renda não inferior ao salário
mínimo ao trabalhador e a sua família nas seguintes situações, previstas no art. nº 201 da
Carta Magna:

I – cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
II – proteção à maternidade, especialmente à gestante;
III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
IV – salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;
V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 
dependentes.



REGRA GERAL SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL

* Destina se a todo trabalhador tem direito a proteção da Previdência Social;

* Compete ao Poder Público nos termos da Lei, organizar a Seguridade Social;

* A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta ou indireta,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e de contribuições sociais dos empregadores, trabalhadores, e no
caso do RPGS também das receitas de loterias.



ESPÉCIES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral – Benefícios da Previdência Social (art. 201, CF/88),

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem suas políticas elaboradas pelo Ministério do
Trabalho e Previdência e executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia
federal a ele vinculada. Este Regime possui caráter contributivo e de filiação obrigatória.
Dentre os contribuintes, encontram-se os empregadores, empregados assalariados,
domésticos, autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais.

Regime Próprio – Servidores Públicos (art. 40, CF/88)

O Regime de Previdência dos Servidores Públicos, denominado Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS) tem suas políticas elaboradas e executadas pelo Ministério do Trabalho e
Previdência . Neste Regime, é compulsório para o servidor público do ente federativo que o
tenha instituído, com teto e subtetos definidos pela Emenda Constitucional nº 41/2003.
Excluem-se deste grupo os empregados das empresas públicas, os agentes políticos,
servidores temporários e detentores de cargos de confiança, todos filiados obrigatórios ao
Regime Geral.



ESPÉCIES DE PREVIDÊNCIA

Regime Complementar – Previdência Complementar (art. 202, CF/88).

O Regime de Previdência Complementar (RPC) tem suas políticas elaboradas pelo Ministério
do Trabalho e Previdência e executadas pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc). Este Regime é facultativo, organizado de forma autônoma ao RGPS.
No Brasil o RPC é organizado em dois segmentos: o segmento operado pelas entidades
abertas – com acesso individual, e o segmento operado pelas Entidades Fechadas de
Previdência Complementar – EFPCs, também conhecidas como fundos de pensão, que
operam Planos de Benefícios destinados aos empregados de empresa ou grupo destas,
denominadas patrocinadoras, bem como aos associados ou membros de associações,
entidades de caráter profissional, classista ou setorial, denominados de instituidores.



DO REGIME JURÍDICO ÚNICO

* O chamado "Regime Jurídico Único" - RJU - é o regime jurídico dos servidores públicos civis
da administração direta, das autarquias e das fundações, instituído pela Lei n.º 8.112/90. O
RJU regula a relação entre os servidores públicos e a administração.

* O Sistema Público caracteriza-se por ser mantido através de pessoa jurídica de direito
público, tem natureza institucional e é de filiação obrigatória.

* Com a instituição do Regime Próprio de Previdência Social, qualquer pagamento destinado
a servidor inativo deverá ser realizado por meio da autarquia, sendo vedada duas fontes
pagadoras.

* A utilização de recursos previdenciários do RPPS para pagamento destes valores é vedada,
podendo ser considerada como desvio de finalidade e determinada devolução dos valores
dispensados.



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

* O Regime Próprio de Previdência Social é um sistema de previdência, estabelecido no
âmbito de cada ente federativo, que assegure, por lei, a todos os servidores titulares de cargo
efetivo, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no artigo 40 da
Constituição Federal.

* São intitulados de Regimes Próprios porque cada ente público da Federação (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios) pode ter o seu, cuja finalidade é organizar a previdência dos
servidores públicos titulares de cargo efetivo, tanto daqueles em atividade, como daqueles já
aposentados e também dos pensionistas, cujos benefícios estejam sendo pagos pelo ente
estatal.

http://www.regimeproprio.com.br/perguntao.rpps.janeiro_2013.htm#Art40CF


CARACTERÍSTICAS DO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL

* Destinados aos Servidores Públicos Estatutários Federais, Estaduais, do Distrito Federal e 
Municipais;

* Obrigatório;

* Contributivo;

* Público;

* Solidário;

* Plano Financeiro: Repartição Simples em caso de Segregação de Massas;

* Plano Previdenciário: Capitalização (Regra Geral);

* Órgão Fiscalizador Secretária de Previdência Social – Ministério do Trabalho e Previdência 
.



NORMAS GERAIS E EVOLUÇÃO HISTÓRICA
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NORMAS REGULAMENTADORAS DO SISTEMA

* O Regime de Previdência dos Servidores Públicos, denominado Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) tem suas políticas elaboradas e executadas pela Secretaria de
Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência .

* As normas básicas dos regimes próprios estão previstas no artigo 40 da Constituição
Federal, na Lei 9.717/98 e nas Portarias do Ministério da Previdência Social n°s 402/2008
(diretrizes gerais), 403 (normas de atuária) e 464/2019, e ainda, pelas Emendas
Constitucionais, Medidas Provisórias, Decretos, Resoluções, Instruções Normativas e
Orientações Normativas, na qual destacamos:

http://www.regimeproprio.com.br/perguntao.rpps.janeiro_2013.htm#Art40CF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9717.htm
http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/66/MPS/2008/402.htm
http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/66/MPS/2008/403_1.htm
http://www.previdencia.gov.br/?p=69363
http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/legislacao-dos-rpps/medida-provisoria/
http://www.previdencia.gov.br/?p=69837
http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/legislacao-dos-rpps/resolucoes/
http://www.previdencia.gov.br/?p=69367
http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/orgaos-colegiados/camara-de-recursos-da-previdencia-complementar-crpc/legislacao-aplicavel-portarias/legislacao-dos-rpps/orientacao-normativa/


CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição.

Art. 40. 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 e o disposto neste artigo.



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS NORMAS

• Lei Federal 9.717 de 27/11/1998: Os 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 deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a
garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios - realização de
avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e
revisão do plano de custeio e benefícios;

• Emenda Constitucional nº 20 de 15/12/1998: 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, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo;

• Decreto 3.048 de 06/05/1999: Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura
pelo menos as aposentadorias e pensão por morte previstas no art. 40 da Constituição Federal;

• Emenda Constitucional nº 41 de 19/12/2003: Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de
benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º,
contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual
igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40


NORMAS
• Portaria Ministerial 402 de 10/12/2008: Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para

organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em
cumprimento das Leis nº 9.717, de 1998 e nº 10.887, de 2004;

• Portaria Ministerial 403 de 10/12/2008: 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;

• Portaria Ministerial 464 de 19/11/2018: Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos
regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o equacionamento do
déficit atuarial;

• Emenda Constitucional nº 103 de 12/11/2019: Altera o sistema de previdência social e estabelece
regras de transição e disposições transitórias.



LEGISLAÇÃO FEDERAL

LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998

Art. 1º Os 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
deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a
garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios:

I- realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais,
para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios;

II- financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas,
para os seus respectivos regimes;



PORTARIAS MINISTERIAIS

PORTARIA Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008

Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis nº 9.717, de
1998 e nº 10.887, de 2004.

PORTARIA Nº 403, DE 10 DE DEZEMBRO DE 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.

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/42/1998/9717.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/42/2004/10887.htm


PORTARIAS MINISTERIAIS

PORTARIA Nº 464 de 19 de Novembro de 2018.

Art. 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão observar, no
dimensionamento dos compromissos do plano de benefícios e no estabelecimento do plano de
custeio dos regimes próprios de previdência social - RPPS, instituídos conforme Lei nº 9.717, de 27
de novembro de 1998, os parâmetros técnico atuariais previstos nesta Portaria, para assegurar a
transparência, solvência, liquidez e a observância do equilíbrio financeiro e atuarial previsto no art.
40 da Constituição Federal, no art. 69 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art.
1º da Lei nº 9.717, de 1998.



CONCEITOS GERAIS
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CONCEITOS GERAIS
O Anexo da Portaria 464/2018 e o Artigo 2º da Portaria 402/2008, trás diversos conceitos técnicos, vejamos:

- Equilíbrio Financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada
exercício financeiro;

- Equilíbrio Atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das
obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo;

- Plano de Benefícios: o conjunto de benefícios de natureza previdenciária oferecidos aos segurados do
respectivo RPPS, segundo as regras constitucionais e legais previstas, limitados aos estabelecidos para o
Regime Geral de Previdência Social;

- Atuário: profissional técnico com formação acadêmica em ciências atuariais e legalmente habilitado para o
exercício da profissão;

- Avaliação Atuarial: estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas,
demográficas e econômicas da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer, de forma
suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo
plano;

- Nota Técnica Atuarial: documento exclusivo de cada RPPS que descreve de forma clara e precisa as
características gerais dos planos de benefícios, a formulação para o cálculo do custeio e das reservas
matemáticas previdenciárias, as suas bases técnicas e premissas a serem utilizadas nos cálculos, contendo,
no mínimo, os dados constantes do Anexo desta Portaria;



CONCEITOS GERAIS
- Parecer Atuarial: documento que apresenta, de forma conclusiva, a situação financeira e atuarial do plano,
certifica a adequação da base de dados e das hipóteses utilizadas na avaliação e aponta medidas para a
busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial;

- Reserva Matemática: montante calculado atuarialmente, em determinada data, que expressa, em valor
presente, o total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos do plano de benefícios ao longo
do tempo;

- Serviço Passado: a parcela do passivo atuarial dos servidores ativos, inativos e pensionistas, correspondente
ao período anterior ao ingresso no RPPS do respectivo ente federativo;

- Segregação da Massa: a separação dos segurados vinculados ao RPPS em grupos distintos que integrarão o
Plano Financeiro e o Plano Previdenciário;

- Plano Previdenciário: sistema estruturado com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos
compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, sendo o seu plano de custeio calculado
atuarialmente segundo os conceitos dos regimes financeiros de Capitalização, Repartição de Capitais de
Cobertura e Repartição Simples e, em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria;

- Plano Financeiro: sistema estruturado somente no caso de segregação da massa, onde as contribuições a
serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são
fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo,
admitida a constituição de fundo financeiro.



DO CUSTEIO E CUSTO
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CUSTO E CUSTEIO
• O custo do plano representa o total de compromissos com o pagamento dos benefícios assegurados a

participantes e assistidos; O plano de custeio determina o fluxo de recebimentos de contribuições que,
capitalizados à taxa de juros estabelecida, oferecerá cobertura suficiente ao custo. Ou seja, primeiro apura-se
quanto o plano custa. Até aqui, não sabemos quem vai custeá-lo; Depois de apurado o custo, decide-se qual
parte fica para o patrocinador, e quanto ficará para participantes e assistidos.

Analisando a Portaria 464/2018 assim prevê:

• Plano de Custeio: definição das fontes de recursos necessárias para o financiamento dos benefícios oferecidos
pelo Plano de Benefícios e taxa de administração, representadas pelas alíquotas de contribuições
previdenciárias a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas ao
respectivo RPPS e aportes necessários ao atingimento do equilíbrio financeiro e atuarial, com detalhamento do
custo normal e suplementar;

• Custo Normal: o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS,
atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros e método de financiamento adotados, referentes a
períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios;

• Custo Suplementar: o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinadas à
cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficits gerados pela ausência ou insuficiência
de alíquotas de contribuição, inadequação da metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que
ocasionaram a insuficiência de ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas previdenciárias;



CUSTO E CUSTEIO
• Custo normal – básica

De responsabilidade mútua do ente público, dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas, não envolvendo
geração de pessoal Futura ou Passada, resultante de Cálculo Matemático-Atuarial, da massa segurada e dos
benefícios previdenciários assegurados. Dividida na proporção de 1:1 à 2:1 entre ente público e segurados, não
devendo ser flexibilizada ao longo dos anos. A alíquota não poderá ser inferior à da contribuição dos servidores da
União.

O valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS, atuarialmente calculadas,
conforme os regimes financeiros e método de financiamento adotados, referente a períodos compreendidos
entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios.

Estes percentuais serão distribuídos e calculados entre o plano de benefício estabelecido na norma municipal e
será obrigatoriamente repassado à Autarquia Previdenciária por alíquotas pagas pelos órgãos empregadores e
pelos servidores ativos, inativos e pensionistas.

Neste momento é importante observar que a legislação atual determina que o percentual mínimo a ser
contribuído pelo Servidor Ativo, Inativo e Pensionista, que recebe benefício acima do teto estabelecido pelo
Regime Geral de Previdência Social, em regra será de 14%, e a contribuição do servidor não poderá ser superior ao
percentual do órgão empregador.



CUSTO E CUSTEIO
• Custo Suplementar:

Valor integral custeado e dividido na proporcionalidade pelos órgãos empregadores, não cabendo aos
servidores ativos, inativos e pensionistas a complementação de nenhum valor.

No que tange as formas de amortização do déficit atuarial, é importante a realização de mudanças na
estrutura legal do RPPS, incluindo a exigência de estudos de viabilidade técnica para dação em
pagamento com bens imóveis, a fim de monetizar de forma eficaz o fundo.

O objetivo do plano de amortização do déficit atuarial refere-se ao valor correspondente às
necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinadas à cobertura do tempo de serviço
passado, ao equacionamento de déficits gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de
contribuição, inadequação da metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a
insuficiência de ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas previdenciárias.

Apurado Déficit Técnico na Avaliação Atuarial, é necessário que conste no Parecer Atuarial plano de
amortização que poderá ser adotado pelo ente federativo, para garantia do compromisso do Regime
Previdenciário, com os benefícios concedidos e a conceder.

Em regra, prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam acumulados os recursos 
necessários para a cobertura do déficit atuarial. 



FORMAS DE AMORTIZAÇÃO

A Nota Técnica nº 633/2011/CCONF/SUBSECVI/STN de 25 de Julho de 2011, da Secretaria do Tesouro
Nacional, explica a diferença entre estas duas formas de contribuição.

No tocante a amortização por alíquotas suplementares, estes valores computarão nos limites
determinados para custeio de pessoal estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Já a amortização por aporte não é considerado despesa de pessoal, podendo o órgão retirar recursos de
determinadas secretarias para custear as despesas de seus próprios servidores sem comprometer a
folha e o limite disposto no Artigo 18 da Lei Complementar 101 de 2000.



EQUACIONAMENTOS
DIFERENÇA DAS ALÍQUOTAS SUPLEMENTARES PARA APORTES PERIÓDICOS

.

.

ANO
ALÍQUOTA SOBRE A 

FOLHA DE ATIVOS
ANO

ALÍQUOTA SOBRE A 

FOLHA DE ATIVOS

2019 3,10% 2037 16,52%

2020 3,85% 2038 16,52%

2021 4,59% 2039 16,52%

2022 5,34% 2040 16,52%

2023 6,08% 2041 16,52%

2024 6,83% 2042 16,52%

2025 7,57% 2043 17,27%

2026 8,32% 2044 17,27%

2027 9,07% 2045 17,27%

2028 9,81% 2046 17,27%

2029 10,56% 2047 17,27%

2030 11,30% 2048 17,27%

2031 12,05% 2049 17,27%

2032 12,79% 2050 17,27%

2033 13,54% 2051 17,35%

2034 14,28% 2052 18,00%

2035 15,03% 2053 18,00%

2036 15,78%

ANO AMORTIZAÇÃO ANO AMORTIZAÇÃO

2019 2.798.861,26             2037 17.840.805,07           

2020 3.510.765,16             2038 18.019.213,12           

2021 4.227.417,20             2039 18.199.405,25           

2022 4.967.353,36             2040 18.381.399,30           

2023 5.712.270,32             2041 18.565.213,30           

2024 6.481.078,02             2042 18.750.865,43           

2025 7.255.106,62             2043 19.798.167,10           

2026 8.053.647,55             2044 19.996.148,77           

2027 8.867.433,79             2045 20.196.110,26           

2028 9.686.815,96             2046 20.398.071,36           

2029 10.531.672,20           2047 20.602.052,07           

2030 11.382.383,98           2048 20.808.072,59           

2031 12.259.230,46           2049 21.016.153,32           

2032 13.142.200,26           2050 21.226.314,85           

2033 14.051.981,66           2051 21.537.888,15           

2034 14.968.162,56           2052 22.568.230,92           

2035 15.913.965,96           2053 22.793.913,23           

2036 16.872.911,56           



AMORTIZAÇÃO COM BENS IMÓVEIS

Art. 249 / CF: Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e
pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos
respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos
integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer
natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desses fundos.



AMORTIZAÇÃO COM BENS IMÓVEIS

Portaria 464/2018

§ 1º O aporte ao RPPS de bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza deverá observar, no
mínimo, além das normas legais e regulamentares relativas à matéria, os seguintes parâmetros:

I - ser precedido de estudo técnico e processo transparente de avaliação e análise de viabilidade
econômico-financeira;

II - observar a compatibilidade desses ativos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do
RPPS;

III - ser aprovado pelo conselho deliberativo do RPPS;

IV - serem disponibilizados pela unidade gestora, aos beneficiários do RPPS, o estudo e o processo de
avaliação e análise de sua viabilidade econômico-financeira; e

V - ter sido sua vinculação realizada por meio de lei do ente federativo.



DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS

Na hipótese da inviabilidade do plano de amortização previsto nos art. 56 da Portaria 464/2019
para o equacionamento do déficit atuarial do RPPS, será admitida a segregação da massa de seus
segurados, observados os princípios da eficiência e economicidade na realocação dos recursos
financeiros do RPPS e na composição das submassas, e os demais parâmetros estabelecidos
nesta Portaria.

Segregação da Massa: a separação dos segurados vinculados ao RPPS em grupos distintos que
integrarão o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário.

Art. 56. Poderá ser implementada a segregação da massa dos beneficiários do RPPS, divididos
entre o Fundo em Repartição e o Fundo em Capitalização, para o equacionamento do déficit do
regime, observados os seguintes parâmetros:

I - atendimento aos princípios da eficiência e economicidade na alocação dos recursos
financeiros do regime e na composição das submassas;

II - o Fundo em Repartição será constituído por um grupo fechado em extinção, sendo vedado o
ingresso de novos segurados, os quais deverão ser alocados no Fundo em Capitalização;



DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS

III - para a definição da composição da submassa do Fundo em Capitalização, deverá ser
considerado que a esse fundo serão vinculados os saldos de todos os recursos financeiros do
RPPS acumulados anteriormente à implementação da segregação, para fazer frente aos
compromissos desse grupo; e

IV - não se estabeleçam datas futuras para a composição da submassa do Fundo em
Capitalização, à exceção, no que se refere ao parâmetro relativo ao ingresso de segurados ativos
no ente federativo, do prazo previsto no art. 49 ou do início do funcionamento do Regime de
Previdência Complementar cujo pedido tenha sido protocolado junto ao órgão federal
competente dentro daquele prazo, conforme comprovação apresentada à Secretaria de
Previdência.

Parágrafo único. Não devem ser utilizados outros modelos de agrupamentos ou
desmembramentos de massas além daqueles dispostos neste artigo, à exceção do previsto no
art. 61.



PLANOS

Plano Previdenciário: sistema estruturado com a finalidade de acumulação de
recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do
RPPS, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente segundo os conceitos
dos regimes financeiros de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e
Repartição Simples e, em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria.

Plano Financeiro: sistema estruturado somente no caso de segregação da massa,
onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e
inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem objetivo de acumulação de
recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a
constituição de fundo financeiro.



INOVAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Emenda Constitucional 103/2019

Custo Normal: Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da
Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de
27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

§ 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão
por morte.

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da
contribuição dos servidores da União (ALÍQUOTA DE 14%), exceto se demonstrado que o respectivo regime
próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não
poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.



INOVAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Custo Normal: SE NÃO HOUVER DÉFICIT ATUARIAL

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº
10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14% (quatorze por cento).

§ 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de
acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco
centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo
de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos
percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais;
e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.



INOVAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Emenda Constitucional 103/2019

Custo Suplementar:

"Art. 149.................................................................................................................

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para
custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos
pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos
proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá
incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é
facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos,
dos aposentados e dos pensionistas.

§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras
medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua
instituição.



REGIMES FINANCEIROS

• O Custeio é distribuído em Regimes Financeiros que determinam a forma de financiamento do benefícios
previdenciário que são os seguintes:

A) Repartição Simples: Destinava-se a arrecadação de recursos necessário e suficientes para cobrir as despesas
daquele momento, ou seja, para benefícios de curta duração. Auxílio Doença e Reclusão, Salário Maternidade e
Família (Hoje estes benefícios não fazem mais parte do RPPS).

B) Repartição de Capitais de Coberturas: Destina-se a arrecadação de recursos necessários para formação de fundo
garantidor para pagamento de despesas que podem ocorrer à qualquer momento. Aposentadoria por Invalidez e
Pensão por Morte.

C) Capitalização: Destina-se a arrecadação de recursos e formação de reservas para pagamentos de benefícios
previdenciários programados. Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Especial.



COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES E CONSELHEIROS DE RPPS



COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
• A Compensação Previdenciária é um acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os

Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Os Municípios, ao atenderem o preceito constitucional, instituindo o
RPPS, geram o direito de se compensar financeiramente com o RGPS.

• A Lei Federal nº 9.796/1999 disciplina a compensação previdenciária entre os regimes de previdência.

• No sistema de compensação, temos dois termos que devemos analisar:

A) Regime de Origem: o regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado sem
que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus dependentes;

B) Regime Instituidor: o regime previdenciário responsável pela concessão e pagamento de benefício de
aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado ou servidor público ou a seus dependentes com cômputo de
tempo de contribuição no âmbito do regime de origem.

Aplica-se a compensação previdenciária, nos termos do Decreto nº 3.112, de 06 de julho de 1999, somente para os 
benefícios de aposentadoria e pensão, dela decorrente, concedidos a partir de 05 de outubro de 1988, assim 
discriminados:

a) aposentadoria por invalidez, quando não decorrente de acidente de trabalho;

b) aposentadoria por idade;

c) aposentadoria por tempo de serviço/contribuição; e

d) pensões precedidas das aposentadorias citadas nas alíneas “a” a “c” deste artigo.

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/23/1999/3112.htm


CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES E CONSELHEIROS DE RPPS



CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, foi instituído pelo Decreto nº 3.788, de 11 de abril de
2001, e é o documento que atesta a adequação do regime de previdência social de Estado, Distrito
Federal ou de Município ao disposto na Lei nº 9.717/98, na Lei nº 10.887/2004 e na Portaria MPS nº
402/2008, de acordo com os critérios definidos em norma específica.

A Portaria n° 204, de 10 de julho de 2008 que dispõe sobre a emissão do Certificado de Regularidade
Previdenciária – CRP e a Secretaria de Previdência que analisa se o RPPS/Ente estão cumprindo os itens
necessários para sua emissão.

O CRP será exigido nos seguintes casos:

I – realização de transferências voluntárias de recursos pela União;

II – celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de empréstimos, 
financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta 
da União;

III – liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; e

IV – pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de o Previdência Social – RGPS, em razão do 
disposto na Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999.

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/2001/3788.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9717.htm
http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/2004/10887.htm


CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA
PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008

Art. 5º A SPS, quando da emissão do CRP, examinarão cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, dos critérios e das exigências abaixo relativas aos Regimes Próprios de Previdência Social –
RPPS:

I – observância do caráter contributivo do RPPS, que será cumprido por meio de:

II – observância do equilíbrio financeiro e atuarial, correspondente à implementação, em lei, atendidos 
os parâmetros estabelecidos pelas Normas de Atuária aplicáveis aos RPPS, do que segue:

III – cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares e seus respectivos 
dependentes;

IV – existência de apenas um RPPS e uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente 
federativo;

V – participação de representantes dos segurados, ativos e inativos, nos colegiado se instâncias de 
decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação;

VI – utilização de recursos previdenciários apenas para o pagamento de benefícios e para a taxa de 
administração do RPPS;



CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA
PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008

Art. 5º A SPS, quando da emissão do CRP, examinarão cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, dos critérios e das exigências abaixo relativas aos Regimes Próprios de Previdência Social –
RPPS:

VII – não pagamento de benefícios mediante convênios, consórcios ou outra forma de associação entre 
Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios;

VIII – pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do RPPS;

IX – não inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em 
decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão e do abono de 
permanência de que tratam o § 19º do art. 40 da Constituição, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

X – manutenção de contas bancárias destinadas aos recursos financeiros do RPPS distintas das contas 
do tesouro do ente federativo;

XI – concessão de benefícios de acordo com a Lei nº 9.717, de 1998 e Lei nº 10.887, 18 de junho de 
2004, observando-se ainda:



CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA
PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008

Art. 5º A SPS, quando da emissão do CRP, examinarão cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, dos critérios e das exigências abaixo relativas aos Regimes Próprios de Previdência Social –
RPPS:

XV – aplicação dos recursos do RPPS no mercado financeiro e de capitais de acordo com as normas do 
Conselho Monetário Nacional;

XVI – encaminhamento à SPS, dos seguintes documentos:

a) legislação completa referente ao regime de previdência social;

b) Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA;

c) Demonstrativo Previdenciário;

d) Demonstrativo de Investimentos e Disponibilidades Financeiras;

e) Comprovante do Repasse e Recolhimento ao RPPS dos valores decorrentes das contribuições, 
aportes de recursos e débitos de parcelamento;

f) Demonstrativos Contábeis; e

g) Demonstrativo da Política de Investimentos.



CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

O CRP será exigido nos seguintes casos:

1- realização de transferências voluntárias de recursos pela União (exceção às ações de educação, 
saúde e assistência social);

2- celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de recebimento de empréstimos, 
financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta 
da União;

3- liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

4- pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social em razão da compensação 
financeira de que trata a Lei 9.796/99.

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1999/9796.htm


ESTRUTURA PREVIDENCIÁRIA

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES E CONSELHEIROS DE RPPS



ESTRUTURA MÍNIMA DE UM RPPS

A Lei nº 9.717/98 não define o modelo de estrutura de gestão para o Regime Próprio. A
versão anterior estabelecia conselhos deliberativo e fiscal, contudo a MP n° 2.187-13, de 24
de agosto de 2001, revogou essa disposição, mas manteve a determinação de que os
servidores tenham participação, através de seus representantes, nos colegiados e instâncias de
decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação (Inciso VI do artigo 1°
da Lei 9717/98).

Na prática, cada RPPS tem buscado o seu formato. Em regra, os mandatos não devem ser
excessivamente curtos, que impeçam a vivência de experiências necessárias para o perfeito
entendimento dos trabalhos, bem como não devem ser demasiadamente longos, que
estimulem acomodações negativas. O formato mais comum que temos encontrado é aquele
onde a composição dos Conselhos é paritária entre o grupo dos representantes dos
empregadores e o grupo dos servidores ativos e inativos, sendo os do primeiro grupo
indicados pelos empregadores e os do segundo grupo eleitos diretamente pelos servidores,
podendo assim serem formados:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9717.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2187-13.htm
http://www.regimeproprio.com.br/perguntao.rpps.janeiro_2013.htm#VI%C2%A0-%C2%A0pleno%20acesso


ESTRUTURA MÍNIMA DE UM RPPS

a) Diretoria Executiva: Responsável pela administração e representação da unidade gestora.
Em geral, tem um Diretor-Presidente e mais um, dois ou três Diretores, dependendo do
tamanho da estrutura (Financeiro, Administrativo, Benefícios). O Diretor-Presidente pode ser
nomeado pelo Executivo, em comissão, ou escolhido pelos membros do Conselho de
Administração, ou eleito pelos servidores (diretamente ou lista tríplice que vai para escolha
do Prefeito). Em alguns casos tem mandato fixo.

b) Conselho de Administração: É o órgão de normatização e deliberação. Composto por um
número que costuma variar, geralmente, entre cinco e nove representantes, cuja indicação é
distribuída entre servidores do Executivo, servidores Legislativo, e servidores inativos. Os
representantes dos servidores ativos podem ser eleitos ou indicados pelo Sindicato ou
Associação.

c) Conselho Fiscal: É o órgão consultivo, de fiscalização e controle interno. Em regra geral tem
três membros, indicados pelo Prefeito e servidores



SISTEMAS DE CONTROLE

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES E CONSELHEIROS DE RPPS



SISTEMAS DE CONTROLE

O Regime Próprio de Previdência Social possui diversos sistemas de controle, vejamos:

•Controle Interno: Realizado pelos Conselhos vinculados ao RPPS e pelo controle interno
vinculado a Gestão Previdenciária, podendo ainda ser feita por:

•Órgão vinculado ao Poder Executivo;

• Servidores de cargo efetivo em carreira específica;

• Autonomia Técnica e independência funcional.

FONTE: RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA: CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO



SISTEMAS DE CONTROLE
O Regime Próprio de Previdência Social possui diversos sistemas de controle, vejamos:

•Controle Social: Realizado pelos canais legais e institucionais:

• Canal de Denúncias (Ouvidoria);

• Direito Constitucional de Petição;

• Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação;

• Sistema de Transparência (Portal);

• Lei Complementar nº 1001/2000 – LRF;

• Prestação de Contas Anuais.

Portaria MF nº 464/2018: Deverão ser divulgadas, pelo ente federativo e pela unidade gestora,

aos beneficiários do RPPS e à sociedade, por meio de canal de comunicação de fácil acesso,

preferencialmente, em seus sítios eletrônicos, informações sobre a situação financeira e

atuarial do RPPS, utilizando linguagem clara e acessível.

FONTE: RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA: CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO



SISTEMAS DE CONTROLE

O Regime Próprio de Previdência Social possui diversos sistemas de controle, vejamos:

•Controle Externo: Realizados por Órgãos Jurisdicionais:

• Poder Legislativo;

• Poder Judiciário;

•Ministério Público;

• Secretaria de Previdência;

• Banco Central do Brasil;

• Comissão de Valores Monetários;

• Tribunal de Contas.

FONTE: RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA: CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO



ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS CONSELHEIROS 
E GESTORES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES E CONSELHEIROS DE RPPS



PRINCIPAIS FUNÇÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O Conselho Administrativo da Autarquia Previdenciária é órgão deliberativo, colegiado de
ampla abrangência e tem como principais funções:

- Estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do RPPS;

- Apreciar e aprovar a proposta orçamentária do RPPS;

- Aprovar o Plano de Custeio;

- Aprovar a Política de Investimentos e suas alterações;

- Apreciar o balanço e os balancetes do Instituto;

- Conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos
do RPPS;

- Autorizar a alienação de bens imóveis;

- Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas;

- Deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao RPPS, bem como sobre
quaisquer assuntos que sejam submetidos à sua apreciação pelo Presidente do Instituto.



PRINCIPAIS FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal é órgão fiscalizador das atividades do RPPS:

- Fiscalizar o cumprimento das diretrizes gerais do RPPS;

- Apreciar e aprovar o balanço e os balancetes;

- Fiscalizar o cumprimento do estabelecido no Plano de Custeio e no Programa de 
Investimentos, verificando o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias e a 
aplicação dos recursos previdenciários disponíveis; 

- Aprovar a prestação de contas a ser remetida ao Tribunal de Contas; 

- Examinar contratos, acordos e convênios de qualquer natureza; 

- Fiscalizar as despesas do Instituto, qualquer que seja a sua natureza.



PORTARIA MINISTERIAL 464/2018
DOS REPRESENTANTES DO RPPS E DO ENTE FEDERATIVO

Art. 2º Os dirigentes e membros dos conselhos deliberativo e fiscal do RPPS e os gestores e
representantes legais do ente federativo deverão pautar suas ações pela observância das
prescrições legais e demais normas regulamentares e pela busca da sustentabilidade de longo
prazo do regime próprio de previdência social.

§ 1º O atendimento aos padrões mínimos estabelecidos nesta Portaria e em normas
correlatas não exime os responsáveis do ônus de demonstrar, tempestivamente, a adequação
das hipóteses e premissas atuariais, regimes financeiros e métodos de financiamento
adotados para o RPPS.

§ 2º Observados os critérios estabelecidos em instrução normativa da Secretaria de
Previdência, conforme porte e perfil de risco atuarial do RPPS, poderão ser aplicados:

I - modelos de estruturação atuarial e de financiamento distintos dos estabelecidos nesta
Portaria, desde que, comprovada sua viabilidade orçamentária, financeira e fiscal para o ente
federativo, proporcionem o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS e sejam submetidos à
prévia análise e aprovação da Secretaria de Previdência; e

II - regimes diferenciados de aplicação dos parâmetros e de envio das informações previstos
nesta Portaria.



LEI FEDERAL 9.717/1998 E 13.846/2019
Art. 8º Os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades do ente estatal, os dirigentes da
unidade gestora do respectivo regime próprio de previdência social e os membros dos seus
conselhos e comitês respondem diretamente por infração ao disposto nesta Lei, sujeitando-se, no
que couber, ao regime disciplinar estabelecido na Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de
2001, e seu regulamento, e conforme diretrizes gerais. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de
2019)

§ 1º As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto, a
representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, assegurados ao acusado o
contraditório e a ampla defesa, em conformidade com diretrizes gerais. (Renumerado do
parágrafo único pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 2º São também responsáveis quaisquer profissionais que prestem serviços técnicos ao ente
estatal e respectivo regime próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de
pessoa jurídica contratada. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Art. 8º-A Os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da
unidade gestora do regime e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos
recursos previdenciários, inclusive os consultores, os distribuidores, a instituição financeira
administradora da carteira, o fundo de investimentos que tenha recebido os recursos e seus
gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua participação,
pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente
a que tiverem dado causa. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
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LEI FEDERAL 9.717/1998 E 13.846/2019
Art. 8º-B Os dirigentes da unidade gestora do regime próprio de previdência social deverão
atender aos seguintes requisitos mínimos: (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de
inelegilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar; (Incluído pela Lei
nº 13.846, de 2019)

II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em parâmetros
gerais; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

III - possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas financeira, administrativa,
contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

IV - ter formação superior. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Parágrafo único. Os requisitos a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo aplicam-se
aos membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos da unidade gestora
do regime próprio de previdência social. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
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