
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

MENSAGEM GP N° 292/2020 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

GABINETE DO PREFEITO 

Mogi das Cruzes, 3 de março de 2020. 

Tenho a honra de submeter ao elevado e criterioso exame de Vossas 
Excelências e à soberana deliberação do Plenário dessa Augusta Casa Legislativa, o anexo 
projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração da contribuição previdenciária dos 
servidores municipais do Município de Mogi das Cruzes, de acordo com a Emenda 
Constitucional n° 103/2019, e dá outras providências. 

2. Acompanha a presente Mensagem, anexo por cópia, o Processo 
Administrativo n° 4.744/2020, contendo a Exposição de Motivos do Sr. Diretor Superintendente 
do Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes - IPREM, as manifestações dos órgãos 
competentes da Municipalidade e outros dados informativos a respeito do assunto em apreço. 

3. Considerando o exposto, acredito contar com o indispensável apoio dos 
nobres Vereadores para a aprovação desta matéria, de natureza urgente, nos termos do disposto 
pelo artigo 81 da Lei Orgânica, por entender ser de grande relevância e de interesse para o 
Município de Mogi das Cruzes. 

Expresso os meus agradecimentos e valho-me do ensejo para renovar a 
Vossas Excelências, em mais esta o a ndo speito e de elevada 
consideração. 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Rinaldo Sadao Sakai 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
E demais Excelentíssimos Senhores Vereadores 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 
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MAR US MELO 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO E 
DESPACHADO AS COMISSOES DE 

Justiça e %dna° 
Finançai e Orçamento 

.5Govrhin
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1PREM 

OFÍCIO N/' 045/2020 —1PREM 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Marcus Vinícius de Almeida Melo 
Prefeito Municipal, de Mogi das Cruzes 

Nesta 

5111-Ui° de Prvidê-riè.:irõ "K», 
Mogi dos Cruzes -SP 

Protocole-se. Autue-se. À Secretaria de 
Governo para as rovidências cabíveis. 

Marcus Meio 

G.P, OS de fevereiro de 2020. 

Mogi das Cruzes, 04 de fevereiro de 2020. 

O Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes — 

1PREM, por seu Diretor Superintendente, vem perante a presença de Vossa Excelência 

apresentar Minuta de Projeto de Lei Complementar para majoração da allquota de 
contribuição previdenciária do servidor. 

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto objetiva alterar a alíquota da contribuição 
previdenciária dos segurados do regime próprio de pre‘ridência social, cujo órgão gestor 
é o Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes. 

IPREM -INSTITUTO DE PPFVÁ)gNCIA v NIC.IPAL DE fvT):51' • 5 CRUZES -SP 
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Conforme determina o § 4°, do artigo 9° da Emenda Cortstituci 

103, de 12 de novembro de 2019, os Estados, Distrito Federal e Municípios não poder >

manter alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado 

que o regime próprio de previdência sociai não possui déficit atuarial a ser equacionado. 

O déficit atuarial é caracterizado pela insuficiência de recursos 

financeiros para cobertura do passivo atuarial, que corresponde a todas as obrigações 

futuras para com os segurados do IPREM. 

De acordo com a mais recente avaliação atuarial, registrada junto ao 

Ministério da Economia mediante a postagem do DRAA - Demonstrativo dos Resultados 

da Avaliação Atuarial no sistema CADPREV, observamos um déficit atuarial de R$ 

787.381.770,46, que está sendo equacionado pela aplicação de plano de custeio 

suplementar por prazo de 25 anos, chamado de plano de amortização.

O plano de amortização não pode ser caracterizado como crédito 

para efeito da verificação do déficit citado, conforme previsto no parágrafo 5° do art. 9°: 

"§ 5' Para fins do disposto no § 40, não será considerada corno 

ausência de déficit a implementação de segregação da massa de 

segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de 

déficit." 

Como é do conhecimento de todos, a alíquota instituída para os 

servidores da União passou a ser de 14% até que lei federal disponha sobre a matéria, 

conforme previsão do artigo 11 da citada emenda. 

De igual modo, os artigos 2° e 3° da Lei 9.717 de 27 de novembro 

de 1998, diploma legal constitucionalizado pela mencionada emenda constitucional 

reformadora, também expressa a mesma obrigação, de que a contribuição previdenciária 

dos Estados, do Di trito Federal, dos Municípios e de seus servidores não poderá se 

inferior à da União e de seus servidores. 
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Instituto de Previdenció t);un/ci , . . 

„vogi dos Cruzes --SP 

Atualmente, o Município de Mogi das Cruzes já possui uma ali 

patronal de 14,43%(quatorze inteiros e quarenta e três centésimos por cento), razão pela 

qual a presente majoração é proposta apenas para o servidor. 

A instituição da alíquota de :14%(quatorze inteiros e quarenta e três_ 
_- 

centésimos por cento), tratando-se de contribuição previdenciária, de natureza tributária _ _  _ 
deverá observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo195, § 6° da Constituição 
Federal de 1988. 

A redação do artigo 1° e 3° desta minuta de projeto de lei atende a 

exigência estabelecida pela Portaria n° 1.348, de 3 de dezembro de 2019, a qual- a 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia estabeleceu o 

prazo até 31 de julho de 2020 para comprovação à Secretaria da vigência da lei que 

evidencie a adequação das aliquotas de contribuição, bem como da vigência de norma 

dispondo sobre a transferência do RPPS para o ente federativo, da responsabilidade peio 

pagamento dos benéficos de incapacidade temporária para o trabalho, salario 

maternidade, salário-família e auxílio reclusão, conforme alíneas 'a' e 'b', inciso Ido artigo 
10 da mencionada Portaria. 

Por fim, importante destacar que quando da emissão do Certificado 
de Regularidade Previdenciária - CRP, a Secretaria de Especial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia examinará o cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, dos critérios e das exigências relativas às contribuições, que trata este projeto, 

conforme artigo 7° da Lei n° 9.717/98 e artigo 5° da Portaria MPS n° 204/2008, lembrando 
que o descumprimento acarreta: 

I - Suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; 

II - Impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, 

bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em 

geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; 

111 - Suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições 

financeiras federais. 

/PREVI — INSTITUTO DE PREVIOËNCIA MUN:CO'A', MOGI DAS CRUZES —SP 
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Instituto de PrevidÉrrcta Municio-

Mogi das Cruzes -SP 

Minuta de Projeto de Lei proposta: 

MINUTA DE PROJETO DE LEI N° 

Dispõe sobre a alteração da contribuição previdenciária 

dos servidores municipais de Mogi das Cruzes, de acordo 

com a Emenda Constitucional n° 103/2019 e dá outras 

providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos do artigo 104,11 e IX da Lei Orgânica do Município, § 4° e 5° do 

artigo 9° e artigo 11 caput da Emenda Constitucional n° 103/2019, 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°. As alíquotas de contribuição previdenciária de todos os segurados ativos, 

aposentados e pensionistas, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social — RPPS do 

Município de Mogi das Cruzes, previstas nos incisos 1, II e III do artieó 44 da Lei Complementar n° 

35, de 5 de julho de 2005, fica majorada para 14% (quatorze por cento). 

Art. 2°. Fica mantido o percentual de 14,43% (quatorze inteiros e quarenta e três 

centésimos por cento), estabelecido pelo Decreto n° 11.575, de 07 de junho de 2011, para o custeio 

do plano previdenciário previsto no artigo 43 da Lei Complementar n°35, de 5 de julho de 2005. 

Art. 3°. Nos termos previstos nos parágrafos 2' e 3' do artigo 90 da Emenda 

Ccuastir oional n° 103 de 2019, o rol de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Mogi das Cruzes 1:;.ca limitado às aposentadorias e à pensão ror morte, devendo 03 

IPREM - •".S7' ' I, PçVIDÉNCLA MUNICIPAL DE MOGi DAS CRUZES -SP 
Av. Vereadof Narc;sz ; rr 277 -Cer.tro Civico - Mogi das Cruzes ceio: 08780-

Ipretcp., pmr.pc.ç..1rn.ior.
. , ..s, -rn.pmrrir_com.br 
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Instituto de Previdência Muni° 
Mogi dos Cruzes -SP 

afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serem 

diretamente pelo ente federativo e não correr à conta do Regime Próprio de Previdência Social, ao 

qual o servidor se vincula. 

Art. 4°. Com exceção do artigo 3° desta Lei que se encontra em vigor desde o dia 13 de 

novembro de 2019 em razão da eficácia plena da Emenda Constitucional n° 103 de 2019, esta lei 

entra em vigor no primeiro dia -do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei, 

conforme o disposto no artigo 195, parágrafo 6° da Constituição Federal de 1988. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, em , da fundação da Cidade de 

41w Mogi das Cruzes. 

providências, 

MARCUS MELO 

Prefeito Municipal 

Diante o exposto, enviamos o presente para apreciação e demais 

JOSE CARL 

/7 

DERARO 

(PAPA- INSTITUTO DZ PREViDtNC;A Mi.14CiPAL DE MOGI DAS CRUZES -3P 
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; INTERESSADO: IPREM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 

À Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos 
Senhor Sergio Decaro 

Visto. Diante do exposto na inicial, encaminhamos o presente para 

conhecimento, análise e manifestação quanto a propositora e ao texto de projeto de 

lei (fls. 5/6). 

Após, a Procuradoria Gera! do Município para análise e considerações que 

julgar pertinente. 

SGOV., 7 de fevereiro de 2020. 

Visto 

-Marc Soares 
-Ser tário de Governo 

h 
SI 

_ 
Cibusa Ferreira 

RGF-8667 
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DATA

INTERESSADO: Minuta de Projeto de LC Alteração da Aliquota Previdenciária do Servidor 

À Adm. Geral, 

Para melhor compreensão, providencie a juntada do último Relatório Técnico Sobre os 
Resultados da Avaliação Atuarial, onde às fo 35 encontram-se os resultados dos exercícios de 2016 , 
a 2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

IPREM 
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Mogi das Cruzes 

PLANO PREVIDENCIÁRIO E 
PLANO FINANCEIRO 

RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE OS 
RESULTADOS DA AVALLkÇÃO ATUARIAL 

Maio de 2019 
Exercício 2019 (base 31/12/2018) 



sumÁmo 

- INTRODUÇÃO 01 

02 2- PRINCIPAIS CARACI ERÍSTICAS DO PLANO 

3- BASE ATUARIAL UTILIZADA 04 

4 - DISTRIBUIÇÕES DA MASSA DE SERVIDORES EM ATIVIDADE 15 

5- DISTRIBUIÇÕES DA MASSA DE SERVIDORES INATIVOS 21 

6- RESULTADOS OBTIDOS •-• 2._n

7- DESTAQUES 30 

8- ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 41 

9- COMPLEMENTO DO DRAA 45 

1.0 - PARECER ATUARIAL 49 

ANEXO: PROJEÇÃO ATUARIAL 



III1111111111• WIffitaffiket~itwinar 47.4 
— INTRODUÇÃO 1 

Quando um Plano de Benefícios de ordem previdenciária é implantado existe uma série e*°4-' 
controles que precisam ser feitos com o objetivo de dar consistência e equilíbrio à sua 
continuidade. 

Um dos controles necessários, obrigatório por lei, é o acompanhamento de ordem técnico 
atuarial, cujo objetivo fundamental é averiguar se o cenário em que o Plano foi elaborado se 
mantém coerente com o que efetivamente ocorreu no período considerado. Através da 
experiência verificada, ano a ano, e das consequentes constatações tomar-se-ão as devidas 
providências para acertar quaisquer desvios de percurso ocorrido neste Plano. A tal controle 
técnico atuarial dá-se o nome de Avaliação Atuarial. 

O Regime Próprio de Previdência instituído em Mogi das Cruzes, como em todo e qualquer 
Plano de natureza previdenciária, necessita que seus dirigentes e responsáveis acompanhem 
constantemente sua evolução, através da Avaliação Atuarial, para que atenda os fins 
pretendidos e fique sob seu controle. 

Outrossim, a realização do controle técnico atuarial após a edição da Lei n° 9.717/98 ("in" 
art. 1°, inciso 1 e IV), como já dito, tornou-se obrigatório, de modo que o Regime Próprio de 
Previdência Social possa garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos pelo Plano de 
Benefícios, preservando-lhe o equilíbrio atuarial, sem a nee2ssidade de resseguro por parte do 
Tesouro Municipal. 

O objetivo deste relatório é documentar toda a análise que foi feita acerca do levantamento 
cadastral dos servidores públicos municipais de Mowi das Cruzes. Nas próximas páginas 
apresentaremos as principais características do Plano e a Base Atuarial utilizada na 
determinação de seus Custos. Para tanto são apresentadas observações sobre a distribuição da 
"Massa de Servidores", os resultados obtidos com a Avaliação Atuarial, com destaque para 
alguns itens relativos aos dados fornecidos como Estatísticas. Características do Plano, Base 
Atuarial. etc. e o Parecer Atuarial Conclusivo. 

A avaliação atuarial inicial do RPPS retornou argumentos que indicaram a necessidade 
de Segregação da Massa e decidiu-se separar parte dos Aposentados e Pensionistas. 
Diante disso, relatamos, taritbém, o processo de segregação e seus resultados. Os 
assuntos comuns serão tratados sem a identificação da segregação, que se dá por Plano 
Previdenciário, nos moldes já conhecidos, e Plano Financeiro para a massa segregada. 

TO. 



2— PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PLANO 

O estudo realizado tem por suporte legal, para composição de suas características, as Emen 
Constitucionais n° 20/98 e if 41/2003, a Lei n° 9.717/98 e a Portaria n° 464/2018. 

2.1 Elenco de Benefícios (previstos na Lei que cria o Regime Próprio do Município) 
• Aposentadoria por Idade, Especial e Tempo de Contribuição (AId, AE1 e ATC2) 
1,/ Aposentadoria Compulsória (AC) 
✓ Aposentadoria por Invalidez Permanente (AInv) 
• Pensão por Morte (PM) 
✓ Abono Anual (13° Benefício)3
./ Auxílios: Auxílio Doença, Auxílio Reclusão, Salário Maternidade e Família 

2.2 Elegibilidades 

2.2.1. Elegibilidades adotadas para as Regras Permanentes 
Benefícios 

Elegibilidade HUM Aid ATC AE AC AInv PM 
Idade (anos) 65/60 60/55 55/50 75 N/A I N/A 
Tempo de Serviço N/A 35/30 30/25 N/A N/A N/A 
Tempo de S. Público 10 10 10 N/A N/A N/A 
Tempo no Cargo 5 J 5 5 N/A N/A N/A 
N/A = Não Aplicado 

2.2.2. Elegibilidades adotadas para as Regras de Transição 

--423o.t 

As emendas constitucionais de números 20 e 41 determinam condições diferentes, 
para os servidores que estejam em certas condições de entrada no serviço público, 
alterando as elegibilidades acima e ou criando regras de transição, que foram previstas 
neste estudo atuarial de acordo com a admissão de cada servidor. 

Trataremos a título de nomenclatura uomo Aposentadoria Especial àquela concedida à "massa de servidores" 
do magistério. Sabe-se que a prestação concedida aos servidores desta categoria não é especial, posto que 
constitucionalmente encontra-se elencada dentre a voluntária Aposentadoria por Tempo de Contribuição. 
Todavia, dadas as peculiaridades da "massa" para diferenciá-la, assira caracterizaremos. Anote-se que 

verdadeira Aposentadoria Especial está descrita no art. 40, S 4 da Conszituição da República_ 
2 Nomenclatura utilizada após a edição da Emenda Constitucional n. 20195, até então se áenominav”. 
Aposentadoria por Tempo de Serviço. 
3 O Abono Anual corresponde a uma déci rna-!..arceira parcela de proventos. paca proporcionalmente aos inewc--: 
que o servidor inativo recebeu-os e terá por base o valor da prestação .previdenciiiria referente ao mês (1.:.• 
dezembro de cada ano-

7 



2.3 Nível de Beneficio 

, 4744 

2 — PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PLANO 

2.3.1. o valor do benefício de aposentadoria poderá ser igual à última remuneração4 recebida t)lè:51,1. ' *barna' 
servidor em seu cargo efetivo, com as devidas atualizações até a data da publicação do ato de 
concessão, para aqueles que vierem a se aposentar com fundamento em regras que permitam a 
integralidade dos proventos e a aplicação do principio da isonomia. 

2.3.2. O valor do benefício de aposentadoria poderá ser apurado com base na média simples das 
remunerações, correspondente a 80% (oitenta por cento) dentre os maiores valores corrigidos. sendo 
observadas as remunerações do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o 
início da contribuição, se posterior àquela competência. e posteriormente será estabelecida a 
proporcionalidade nas aposentadorias compulsórias, por idade e por invalidez (conforme o caso 
disposto em lei) para aqueles que vierem a se aposentar com fundamento nas regras permanentes. 
observada a EC 41/2003. 

2.3.3. O valor do beneficio de Pensão por Morte, concedido aos dependentes do servidor inativo será o 
da totalidade dos proventos percebidos por este, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
RGPS - Regime Geral de Previdência Social (Teto), acrescido de setenta por cento da parcela excedente 
a este limite, observada a EC 41/2003. 

2.3.4. O valor do beneficio de Pensão por Morte, concedido aos dependentes do servidor que se 
encontrava em atividade na data do seu falecimento, será a totalidade da remuneração no cargo efetivo 
em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, observado a EC 
41/2003. 

2.3.5. Os proventos de aposentadoria e pensão serão revistos de duas formas: a) sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, para aqueles que se aposentaram com 
fundamento em regras que permitam a integralidade dos proventos e a aplicação do principio da 
isonomia (com Paridade) e: b) conforme divulgação do RGPS, garantindo a manutenção do valor real 
do beneficio, para aqueles benefícios concedidos com fundamento nas regras permanentes, como 
disposto na EC 41/2003 (sem Paridade). 

2.4 Contribuições ao Plano (13 vezes ao ano) 

Todos os servidores elencados na lei de instituição do Regime Próprio de Previdência Social 
serão compulsoriamente filiados e consequentemente inscritos neste. Tais servidores 
contribuirão ao Plano com um percentual da remuneração mensal, incluída a Gratificação 
Natalina (décimo-terceiro)5. A base sobre qual incide este percentual chamar-se-á de 
remuneração-de-contribuição. 

O Município, incluídas suas autarquias e fundações, quando existirem, também contribuirão 
com um percentual sobre a folha de remuneração envolvida, conforme previsto em lei, e 
assumirá integralmente a diferença entre o total do Custo do Plano apurado pelo Atuário e a 
parte Jr. servidor. 

I A remuneração representa a soma do vencimento base do servidor com os adicionais de caráter individual e as 
demais vantagens incorporáveis na forma da Lei Anote-se que apos a Emenda Constitucional n. 20/98 apenas 
cabe a agregação de vantagens de caráter não transitório. 
s - Denomina-se Gratificação Natalina a decima-terceira parcela de remuneração recebiOu pelos servidores ativos e 
Abono Anual a décima-terceira parcela de proventos recebi d:: pelos sevidores irtativos. 

3 
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3— BASE ATUARIAL UTILIZADA 

A Base Atuarial é o conjunto de ferramentas utilizadas para determinarmos o Custo de 'à 
Plano de Benefícios. Podemos dizer que a Base Atuarial divide-se em dois componentes: 

• Hipóteses Atuariais 

• Método Atuarial de Custo 

Para entendermos o funcionamento destes componentes, vejamos o que significa: 

3.1 Processo Atuarial 

Durante a "vida" de um Plano de Benefícios o valor total a ser pago pelo Instituto, a 
título de aposentadorias e pensões, a todos os servidores (e seus dependentes) do 
Município, incluídas suas Autarquias e Fundações quando existirem, deverá ser 
coberto pelas contribuições feitas ao Plano, acrescido do retomo de investimentos. O 
valor total dos benefícios depende diretamente de três fatores: 

3, Nível de Benefício do Plano 

É o valor que se pagará ao servidor quando concedida sua aposentadoria, sendo 
determinado pela Lei que rege o Regime Próprio de Previdência Social. 

Como tais valores estão ligados a remuneração do servidor, na data da 
aposentadoria, é necessário que se façam projeções sobre o comportamento da 
evolução remuneratória e sobre o nível de inflação no futuro. 

• Quantidade de Pessoas Elegíveis ao Benefício 

Corresponde a quem o provento será pago. Depende da indicação das 
elegibilidades, ou seja, de quando o servidor ou seus dependentes passam a ter 
direito a requerer o benefício. 

Para conhecermos este número, é necessário, além das elegibilidades, que se façam 
projeções sobre os seguintes eventos: 

a) a mortalidade dos servidores em atividade; 
b) a possibilidade de urn Servidor, estando em plena atividade, tornar-se 

inválido; 
c) a mortalidade dos inválidos. 

4 
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3— BASE ATUARIAL UTILIZADA 

3.1 Processo Atuarial (cont.) 

6  Duração dos Pagamentos dos Benefícios 

Geralmente os benefícios são pagos enquanto o servidor está vivo e, por isto, 
precisamos fazer projeções sobre sua expectativa de vida, levando-se em conta o 
tipo de benefício pago e a idade a partir da qual tal benefício é concedido. 

Portanto, podemos ver que o processo atuarial requer que o Atuário faça hipóteses 
sobre: 

• Comportamento das remunerações no futuro; 

• Nível de inflação nos anos futuros; 

• Taxas de mortalidade; 

• Taxas de invalidez; 

• Taxas de rotatividade; 

• Taxas de retorno de investimentos (a longo prazo). 

Com base na fixação destas variáveis, o Atuário poderá definir as contribuições 
futuras necessárias para fazer frente aos compromissos. Para tanto, é selecionado um 
Método Atuarial de Custo que é simplesmente uma técnica orçamentária, que 
estabelece a forma pela qual o Custo do Plano (que é o valor de todos os pagamentos 
de benefícios) deverá ser amortizado. 

O método atuarial selecionado estabelece o Custo Mensal do Plano, ou seja. apura o 
valor necessário de contribuição, que se for paga desde a data do ingresso do Servidor 
no Município até a data de sua aposentadoria, será suficiente para garantir o 
pagamento do benefício assegurado pelo Plano. 

O benefício de Pensão por Morte é pago vitaliciamente, como os demais, porém 
apenas quando o beneficiário tiver 44 anos de idade completos na data do óbito. Para 
beneficiários com idades inferiores temos uma tabela que fixa o prazo peio qual o 
benefício será pago. 

Faixa Etária f em anos) , 1 Prazo do Ber.efício (em mos) -..1 
Até 20,99 3 
De 21 a 26.99 

....._.1 

1- 

6 1 
De 27 a 29.99
De 30 a 40.99
De d/ a 4399 '1"`.,... —1 

5 
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3.1 Processo Atuarial (cont.) 
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Ao acúmulo teórico de todos os Custos Mensais passados, ou seja, anteriores à data da 
Avaliação Atuarial, chamamos de Responsabilidade Atuarial. Este valor seria 
sempre igual ao valor apresentado pelo Fundo do Regime Próprio de Previdência 
Social, caso não ocorresse, durante a "vida" do Plano, um dos seguintes fatos: 

• As contribuições relativas ao tempo de serviço anterior à data de implantação do 
Plano podem não ter sido devidamente recolhidas; 

• O Plano pode ter sofrido alterações; 

• A realidade do Plano, verificada no período considerado, no que diz respeito à taxa 
de crescimento remuneratório, taxa de retorno de investimentos, mortalidade, etc., 
pode ser diferente das hipóteses elaboradas inicialmente para a Avaliação Atuarial 
do Plano. 

No caso de haver excesso de Responsabilidade Atuarial sobre o valor do Fundo 
Financeiro Garantidor dos benefícios, teremos uma Reserva a Amortizar, podendo ser 
amortizada em um prazo de até 35 (trinta e cinco) anos. Às contribuições, que 
amortizarão esta reserva, dá-se o nome de Custo Suplementar ou Especial que, 
somadas às contribuições normais, fornecerão o valor do Custo Total para o ano. 

Agora que sabemos qual o significado do Processo Atuarial, vejamos quais são as 
hipóteses atuariais necessárias à avaliação do Plano e quais os seus significados. 

3.2 Hipóteses Atuariais 

As hipóteses atuariais são estimativas de um conjunto de eventos que afetam 
diretamente o Custo do Plano para o ano e estão divididas em três conjuntos: 

• Econômicas 

,7 Retorno de investimentos; 

•/ Crescimento remuneratório; 

s/ Reajustes de benefícios e de remunerações_ 



3— BASE ATUARIAL UTILIZADA 

3.2 Hipóteses Atuariais (cont.) 

• Biomét ricas 

✓ Mortalidade de ativos; 

Mortalidade de inativos; 

Entrada em invalidez; 

‘,/ Mortalidade de inválidos; 

• Outras Hipóteses 

✓ Estado civil na data de aposentadoria; 

✓ Diferença de idade entre servidor e seu cônjuge/companheiro; 

✓ Composição Familiar; 

• Tempo de contribuição na data de aposentadoria; etc. 

3.2.1 Hipóteses Econômicas 

São as mais importantes. Geralmente, variações nestas hipóteses implicam em 
variações no Custo do Plano para o ano seguinte em escala maior que os outros 
conjuntos de hipóteses. 

Para terrws nossas hipóteses formuladas, precisamos pensar nas seguintes 
variáveis: 

• Inflação a longo prazo; 

• Taxa pura de juros; 

• Elemento de risco nas aplicações; 

• Aumento remuneratório por produtividade; 

• Aumento remuneratório por mérito, prom4,ção eu tempo de serviço. 
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3.2 Hipóteses Atuariais (cont.) 

3.2.1 Hipóteses Econômicas (cont.) 

Estes componentes impactam da seguinte forma em cada uma de nossas hipóteses: 

Hipótese
Retomo de investimentos 

Crescimento 
remuneratório 
Reajuste de benefícios 

Componente de Impacto 
Inflação + taxa pura de juros + elemento de risco nas 
aplicações 
Inflação + aumento por mérito/promoção/ TS + aumento por 
 produtividade 
Inflação + defasagem entre inflação e correção de benefícios 

A seguir apresentamos o significado de cada um destes componentes. 

3.2.1.1 Taxa de Retorno de Investimentos 

• Inflação (+) 

Representa a perda do poder aquisitivo da moeda. A longo prazo, é 
presumível que um investidor tenha um retorno acima do nível de 
inflação. 

• Taxa Pura de Juros (+) 

É a taxa de retorno teoricamente disponível a investimentos de curto 
prazo na ausência de inflação e risco. Estudos realizados em países 
com economia estabilizada mostram que esta taxa é pequena, 
variando entre 0% e 1%. 

• Elemento de Risco (+) 

É a taxa extra de retorno disponível para compensar o investidor 
pela falta de liquidez, pelo prazo de duração do investimento, pela 
estabilidade da companhia da qual são compradas ações, pelos 
riscos- extras associados com economias em desenvolvimento, etc.. 
No caso do Brasil, esta taxa pode variar entre 2,5% e 5,0%. 

3 
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3— BASE ATUARIAL UTILIZADA 

Hipóteses Atuariais (cont.) 

3.2.1 Hipóteses Econômicas (cont.) 

3.2.1.2 Taxa de Crescimento Remuneratória 

• Inflação (+) 

Representa a perda do poder aquisitivo da moeda. 

• Aumento de Produtividade 

O aumento concedido às remunerações, em caráter geral, caso não 
houvesse inflação. A Ione() prazo esta taxa deverá ficar entre 1% e 
2%. 

• Aumento por Mérito/Promoção/Tempo de Serviço 

É função do tipo de empregado e da política remuneratória do 
Município. Uma taxa entre 0,0% e 2,5% é uma suposição razoável. 

3.2.13 Taxa de Reajuste de Benefícios 

• Inflação (+) 

Representa a perda do poder aquisitivo da moeda. 

• Defasa.gem entre Inflação e Correção de Benefícios 

Reflete o grau com que os benefícios são corrigidos, abaixo do nível 
inflacionário. Embora, em outros paísw, seja rara a prática de taxas 
para compensar defasagens, que podem variar entre —5% c 0%, no 
Brasil esta prática existe. 

Por este motivo, consideramos em nossas avaliações que esta 
defasagem seja nula, ou seja, que os benefícios concedidos serão 
corrigidos de forma a manter seu poder de compra. 

Com base nestas explicações, apresentamos abaixo o quadro com as variáveis 
econômicas utiliiaás em nossa avaliação atuarial. Convém lembrar que: 

• As hipóteses são para longo prazo, não devendo ser comparadas com 
resultados de um ano rara o outro. 

9 
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41°Q 
3.2 Hipóteses Atuariais (cont.) 

3.2.1 Hipóteses Econômicas (cont.) 

oler303../ 
• A inflação é uma hipótese comum a todas as demais e, por este motivo, pos men—

extraí-la deste modelo e trabalhar com taxas reais. 

Variável de Impacto I Faixa de Variação Nossa Hipótese 
Taxa Pura de Juros 0,0% a 1,0% 1,0% 
Elemento de Risco 2,5% a 5,0% 5,0% 
Aumento por Produtividade 1,0% a 2,0% 0,0% 
Aumento por Mérito/Promoção/TS 0,0% a 2,5% 1,0% 
Defasagem entre Inflação e Benefícios -5,0% a 0,0% 0,0% 

Obs.: Existem Servidores que possuem ganhos por produtividade, mas não 
representam parte significativa da folha salarial que justifique alterarmos a nossa 
hipótese (zero). Como os salários avaliados constam dessas verbas, os resultados da 
avaliação atuarial refletem os valores. Caso o RPPS, em conjunto com o Ente, entenda 
que esta variável pode afetar as projeções das aposentadorias, devemos elaborar 
estudo para justificar uma mudança na base técnica. O impacto pode ser observado em 
estudo de sensibilidade. 

Portanto, nossas Hipóteses Econômicas Utilizadas são: 

Hipótese Variável de Impacto Nossa Hipótese 
Retorno de Investimentos 

. 
Inflação + taxa pura de juros + elemento de 
risco nas aplicações 

Inflação + 6,0% 

Crescimento Remuneratório em 
média) 

Inflação + aumento por mérito/TS/ promoção + 
aumento por produtividade 

Inflação + 1,0% 

Reajuste de Benefícios Inflação + defasagem entre inflação e correção 
de benefícios 

Inflação + 0,0% 

Obs. 1: utilizamos a taxa de 1% ao ano para projetar a remuneração dos servidores durante sua 
carreira. 

Obs. 2: para o Plano Financeiro, utilizamos a hipótese de retorno de investimentos igual a O% 
(zero), pois é determinada pelo órgão regulador (SPS — Secretaria de Previdência Social) e tem 
base nos conceitos de Repartição Simples e Regime de Caixa, sob os quais o Plano Financeiro 
se enquadra, não havendo obrigatoriedade de retorno financeiro para cobrir passivos futuros. 

Obs. 3: Apesar do quadro acima informar que a hipótese utilizada para taxa de crescimento real 
de benefício é 0,00% a.a., consideramos a taxa real de 0,50% a.a. para os benefícios 
concedidos pagos pelo valor do salário mínimo, pois é uma variável com forte exposição 
política e tem sido remunerada acima da inflação ultimamente. 

Obs. 4; Para os benefícios concedidos, cujo beneficiário tenha direito à Paridade, utilizamos a 
hipótese de crescimento de 0,00% a.a. (zero) para definir o valor dos compromissos futuros, 
pois existe a expectativa de aumentos apenas pela reposição inflacionária para os servidores em 
atividade_ 



3 BASE ATUARIAL UTILIZADA 

3.2 Hipóteses Atuariais (cont.) 

3.2.1 Hipóteses Econômicas (cont.) 

Além destas hipóteses, fizemos as seguintes: 

• Nível de inflação a longo prazo 

Utilizamos esta hipótese para estimar o valor real da remuneração na 
aposentadoria. Nossa hipótese é de 3,00% a.a. 

• Frequência de Reajustes Remuneratórios ao ano 

Convém observar que as hipóteses econômicas, principalmente a que diz 
respeito ao crescimento remuneratório, devem ser acompanhadas com o 
objetivo de podermos ajustá-las à realidade, caso esta se mostre diferente, de 
forma significativa, das hipóteses formuladas inicialmente. A frequência de 
reajuste remuneratório utilizado para o ano corrente é de uma vez. 

• Fator de Capacidade 

Considerando-se a inflação de 3,00% ao ano e a frequência de reajustes anual. 
temos um fator de capacidade dos salários e dos benefícios em 98,66q. 

3.2.2 Hipóteses Biométricas 

São as hipóteses relacionadas aos eventos de morte, invalidez e mortalidade de 
inválidos, que proporcionam impacto sobre a determinação do Custo do Plano. 
embora em um grau bem menor do que aquele causado pelas hipóteses 
econômicas. As tábuas utilizadas são as seguintes: 

• IBGE-2016 para Mortalidade de Servidores em atividade e cru inatividade 

• Álvaro Vindas para Entrada de Servidores em Invalidez 

• IBGE-2016 para Mortalidade 'de Servidores Inválidos 

• 1BGE-2016 para Mortalidade de Servidores em atividade, para fins ut 4‘
avaliação do benefício de Pensão por Morte. 

11 
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3.2 Hipóteses Atuariais (cont.) 

3.2.2 Hipóteses Biométricas (cont.) 

• IBGE-2016 é urna tábua que reflete a possibilidade de um servidor falecer. 
A utilização desta tábua é permitida pela legislação vigente e tem refletido 
satisfatoriamente o comportamento desta variável. 

• Álvaro Vindas é uma tábua que reflete a possibilidade de um servidor 
tornar-se inválido no decorrer dos anos, desde que esteja em plena 
atividade no momento da avaliação. 

• Tábua de Rotatividade visa a refletir a possibilidade de um servidor sair do 
plano, antes de se aposentar. Contudo, esta tábua não foi utilizada. 

• Novos Entrados e Morbidez não utilizadas de forma a gerar custos. 

3.23 Outras Hipóteses 

Demais hipóteses que precisamos fazer para completar o modelo atuarial: 
• Estado Civil na data da Aposentadoria 

Utilizamos a hipótese de que 95% dos Servidores estarão casados na data 
de aposentadoria. Portanto, haverá continuidade de renda (Pensão) após o 
falecimento do Servidor, mas apenas para informação incompleta quanto a 
seu estado civil. 

• Diferença de Idade e Composição Familiar 
Caso haja informação de que o Servidor tenha estado civil diferente de solteiro, 
tanto enquanto em atividade como na condição de aposentado, e não seja 
observada uma data de nascimento de seu suposto cônjuge, consideramos que 
haverá uma continuidade de pensão e que a idade do cônjuge é 3 (três) anos de 
diferença para o servidor (verificada em populações semelhantes), sendo que os 
homens são sempre mais velhos. 

• Tempo de Contribuição 
Para fixarmos a idade de aposentadoria do servidor, dentre as regras possíveis, 
partimos da suposição de que o mesmo será elegível a um benefício de 
aposentadoria que proporcionar a menor idade, ou seja, uma aposentadoria na 
primeira oportunidade de elegibilidade. 

A informação sobre o Tempo de Contribuição anterior à admissão no Ente. 
quando não inserida no banco de dados, é considerada como se o Servidor tenha 
iniciado suas contribuições aos 25 anos de idade, mas apenas se esta informação 
não constar de toda a massa. pois supõe-se que o vínculo com o Ente possa ser o 
primeiro na vida previdenciária do Servidor. 
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33 Regimes Financeiros 

3.3.1 Aposentadorias por Tempo de Contribuição e por Idade 
Capitalização pelo método Crédito Unitário Projetado. 

33.2 Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte 
Repartição de Capitais de Cobertura. 

3.3.3 Auxílios 
Repartição Simples. 

Observação: 
Utilizamos o Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura para os benefícios de 
Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte em razão de, durante o período em que o 
servidor encontra-se em atividade, as probabilidades de entrada em invalidez e de morte serem 
muito pequenas, não sendo necessária, em nossa opinião, a constituição de Reservas 
Matemáticas. Nossa expectativa é de que, ao longo dos anos futuros, a taxa de custo 
permaneça com pouca variação, desde que as distribuições dos servidores, por idade e por 
salário, permaneçam, também, com pouca variação. 

Observação 2: para o Plano Financeiro, devido a Segregação de Massa realizada, 
utilizamos apenas o Regime de Repartição Simples, pois é determinado pelo órgão 
regulador (SPS — Secretaria de Previdência Social), pois os benefícios, a cada concessão, 
terão garantia de pagamento do Tesouro Municipal. 

3.4 Método Atuarial de Custo 

Uma vez que já conhecemos o desenho do Plano e, também, o cenário econômico financeiro 
em que este evoluirá, devemos determinar a forma de pagamento, ou seja, o financiamento do 
Plano. Para tanto, vejamos o que significa: 

• Custo de um Plano 

O Custo de. um Plano é equivalente ao valor total de benefícios que serão pagos por ele 
durante toda sua "vida ". Portanto, podemos ver que o Custo de um Plano depende única e 
exclusivamente dos seguintes fatores: 

sf Nível de benefício a ser concedido; 

,( Elegibilidade de cada benefício; 

•,7 Características da massa dos Servidores do Município. 

Com base nestas informações podemos afirmar que Método Atuarial de Cusrn 
simplesmente, uma técnica orçamentária, ijo objetivo é determinar a forma de 
financiar.iento do Custo do Plano. 

3 
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3.4 Método Atuarial de Custo (cont.) 

• Custo Mensal 

Corresponde à amortização mensal do Custo do Plano, necessário para fazer frente 
aos pagamentos de todos os seus benefícios futuros. 

.11111,4 11~11.11~d. 2,10, •.1.4 

2.1 . 
4. 

• Responsabilidade Atuarial 

Acúmulo teórico de todos os Custos Mensais relativos aos anos anteriores à data 
da Avaliação Atuarial. 

A Responsabilidade Atuarial divide-se em: 

• Riscos Expirados 

/ Benefícios Concedidos — Capitalização e Repartição de Capitais de 
Cobertura 

Relativos aos servidores que já estão em gozo de alguns benefícios pagos 
de forma vitalícia (aposentadorias): 

1/ Benefícios a Conceder — Capitalização 

Relativos aos servidores que já são elegíveis a um benefício de 
aposentadoria, mas ainda não o requereram. 

▪ Riscos Não Expirados 

s/ Benefícios a Conceder — Capitalização 

Relativos aos servidores que ainda não preencheram todas as elegibilidades 
para um benefício de aposentadoria. 

• Plano Financeiro 

O custo do Plano Financeiro é definido pela folha de pagamentos de benefícios 
e é definido a cada concessão nova, pois os pagamentos são garantidos pelo 
Tesouro Municipal e repassados mediante reembolso. A extinção do benefício, 
da mesma forma, afeta o custo impactando na sua redução. 

14 
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4- DISTRIBUIÇÃO DA MASSA DE SERVIDORES EM ATIVIDADE 

Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2018. 

Distribuição por Faixa de Remuneração 

o 

‘0\ 

Faixa de 
Remuneração 

Número de % de 
Servidores 

Remuneração 
Média (R$) 

Idade 
Média 

Tempo Médio 
no Ente Servidores 

Até 3 Sal Min. 1.459 33,2% 2.087 40,3 4,6 

+ de 3 até 5 1.603 36,4% 3.716 41,3 7,6 

+ de 5 até 10 1.161 26,4% 6.286 44,5 11,2 

+ de 10 até 20 177 4.0% 11.165 53,1 22.9 

+ de 20 1 0.0% 20.085 56,8 35,6 

Geral 4.401 100,0% 4.157 42,3 8,2 

e 
Faixa de 

Remuneração 
Número de 
Servidores 

% de 
Servidores 

Remuneração 
Média (R$) 

Idade 
Média 

Tempo Médio 
no Ente 

Até 3 Sal. Min. O 0.0% - - 

+ de 3 até 5 O 0.0% _ - _ 

+ de 5 até 10 O 0,0% - - - 

+ de 10 até 20 O 0,0% - - - 
+ de 20 O 0,0% - - 

Geral 0,00 - 

Total Geral 4.401 4.157 42,3 1 8,2 

Plano Previdenciário 

4,0% 0,0% 

26,4% 

36,4% 
Até 3 Sai. Mir. 
-4- de 5 até 10 

de 20 

Salário Mínimo de RS 954,00. 

33,2% 

Na+ de 3 até 5 

e+ de 10 até 20 

Plano Financeiro 

0,0720,0% 

At.: .3 Sai. Min. 
t e 5 até 10 

de 20 

MI 4. de 3 até $ 
de 10 até 20 

Nota-se que a Segregação não envolveu os' servidores em atividade. 

O custo do Plano Previdenciário é diretamente proporcional ao 3alá:io, pois o benefício de aposentadoria, bem 

corno as demais formas de recebimento de benefícios, depende do valor da rernuneraçá.o que o Servidor recebe 

mensalmente. Quanto maior O número de vantagens pecuniárias incorporadas 'a remuneração do servidor e!r, 

atividade, mais elevado será o custo. Ohservamoq que, quanto mais próxima a aposentadoria, maior o irnpacro 

sobre o custo, pois não haverá prazo pata constituição das reservas necessárias, pois a forma de cálculo do 

beneficio é determinada por lei e é concedido independente:flerte se how e a acumulação dos recusei 

necessários. 
15 
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4- DISTRIBUIÇÃO DA MASSA DE SERVIDORES EM ATIVIDADE 

Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2018. 

Distribuição por Faixa Etária 

Plano Previdenciário 

Faixa Etária Número de 
Servidores 

% de 
Servidores 

Remuneração 
Média (R$) 

Idade 
Média 

Tempo Médio 
no Ente 

Até 30 anos 468 10,6% 2.865 273 3,6 
+ de 30 até 40 1.479 33,6% 3.714 35.4 5,1 
+ de 40 até 50 1.438 32,7% 4.398 44.8 8,9 
+ de 50 até 60 837 19,0% 4.924 54,1 13,5 
+ de 60 anos 179 4,1% 5.680 63.5 15,0 

Geral 4.401 100,0% _ 4.157 42,3 8,2 

Plano Financeiro 

Faixa Etária Número de 
Servidores 

% de 
Servidores 

Remuneração 
Média (R$) 

Idade 
Média 

Tempo Nlédio 
no Ente 

Até 30 anos O 0.0% - - 
, 

- 
+de 30 até 40 O 0,0% - - - 
+ de 40 até 50 O 0,0% - - - 
+ de 50 até 60 O 0,0% - - 
+de 60 anos (1 0,0% - - - 

Geral 0,00 - 

Total Geral 4.401 

Plano Previdenciário 

4,1% 10,6% 

32,7% 

33,6% 

4.157 423 

Piano Financeiro 

Ia Até 30 anos a + de 30 ate 40 de 40 até Ãl A te 30 anos St de 30 ate 40 cie 40 até 50 

E • de SO are 40 c'e 60 anos Xt • de 50 ate de OC atlas 

Nota-se que a Segregação não envolveu as ser »dores em atividade. 

8.2 

A idade do Servidor reflete no custo de três !brrnas: 
a) Idade de entrada no sistema previdenciário: quanto mais cedo se inicia as contribuições para um sistema da 

previdência social. mais cedo se dará a aposentadoria. O impacto no custo se dará em função do prazo que faitA 
para a aposentadoria programada. ou seja, quanto menos tempo pa:a aposentadoria. maior o custo, pois a 
amortização do passivo atuarial deve ser realizada dentro desw período. 

b) Idade programada para a aposenudoria: quanto menor a idade de aposentadoria. maior será a expectativa de vida 
do Servidor e maior será o custo 

c; Idade ardal. quanto maior a idade, maior a probabilidade de morte e invalidez. iinpactando nus custos dos 
benef;eios de 'en.-ão por N! Nrte e Aposentworia por Invalidez. 

16 



..,-....•11.,,,,AnY.011.4.2“11,1, • 

4 7L/4-
v- • 

4— DISTRIBUIÇÃO DA MASSA DE SERVIDORES EM ATIVIDADE 

Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2018. 

Distribuição por Tempo de Contribuição a outros Regimes de Previdência So 

Plano Previdenciátio 
Tempo de 

Contribuição 
Número de 
Servidores 

% de 
Servidores 

Remuneração 
Média (R$) 

Idade 
Média 

Tempo de 
Contribuição 

Mérlin 

Até 4 anos 3.653 83,0% 3.688 40,5 0,1 

+ de 4 até 8 235 5,3% 5.853 48,4 6.1 

4- de 8 azi:'*: 12 389 8,8% 6.476 , 52,4 10,2 

+ de 12 até 20 77 1.7% 7.757 50,1 14,6 

+ de 20 anos 47 1,1% 7.091 56,3 23,5 

Geral 4.401 100,0% 4.157 42,3 1,8 

Plano Financeiro 
Tempo de 

Contribuição 
Número de 
Servidores 

% de 
Servidores 

Remuneração 
Média (R$) 

Idade 
Média 

Tempo de 
Contribuição 

Nítérii,, 

Até 4 anos O 0,0% - - - 

+de4até 8 O 0,0% - - - 

+ de 8 até 12 O 0,0% - - 

+ de 12 até 20 O 0,0% - - - 

+ de 20 anos 0 0,0% - - 
Geral 0,00 - 

Total Geral 4.401 

Plano Previdenciário 

8,8%

5,3% .._.-e 

83,0% 

1 4.157 42,3 

Plano Financeiro 

.3 Até 4 ancs ti+ de 4 até 8 ‘JÁ+de.8 até 12 • ZeAre 4 anos st. de 4 aze s +de ES até 12 

IN+ de 1:1315120 e1-, de 20 anos 8g I- de 123té 20 .,•s1+ de 20 anos 

Nota-se que a Segregação não envolveu os servidores em atividade. 

1.8 

Esta variável está diretamente ligada a Idade, pois define a idade exara em que cada Servidt.

iniciou suas contribuições ao sistema previdenciário. 

17 
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4- DISTRIBUIÇÃO DA MASSA DE SERVIDORES EM ATIVIDADE 

Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2018. 

Distribuição por Sexo 

Plano Previdenciázio 

Sexo 
Número de 
Servidores 

% de 
Servidores 

Remuneração 
Média (R$) 

Idade 
Média 

Tempo Médio 
no Ente 

Masculino 1.426 32,4% 3.842 42,3 8.4 

Feminino 2.975 67,6% 4.308 42.3 8,0 

Geral 4.401 100,0% 4.157 42,3 8,2 

Plano Fmanceiro _ 

Sexo Número de 
Servidores 

% de 
Servidores 

Remuneração Idade 
Média 

Tempo Médio 
no Ente Média (R$1 

Masculino O 0,0% - - - 
Feminino O 0.0% - - - 

Geral 0,00 - 

Total Geral 4.401 4.157 42,3 8.1

Plano Previdenciário 

67,6% 

J- .1.•*„ 

=Masculino a Feminino 

32,4% 

?fano Financeiro 

ai Masculino S Feminino 

Nota-se que a Segregação não envolveu os servidores em atividade. 

Esta variável impacta na definição da Idade de Aposentadoria, pois a legislação prevê regras, 
de cumprimento de tempo de contribuição e idade, diferenciadas para homens e mulheres. 
Como vimos, quanto menor a idade de aposentadoria maior o custo e, portanto, as mulheres 
possuem um peso maior no custo, mas não podemos afirmar que determinaram maior custo 
nesta avaliação, pois existem outras variáveis envolvidas, como o salário, que é determinante 
no nível total do custo. 
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4- DISTRIBUIÇÃO DA MASSA DE SERVIDORES EM ATIVIDADE

Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2018. 

Distribuição por Tipo de Atividade e Sexo 

Plano Pre vide nciário 

Atividade e Sexo Número de 
"Servidores 

% de 
Servidores 

Remuneração Idade 
Média 

Idade 
Média 

Média 
(R$) 

Professor (Masc) 104 2.4% 5.351 40,7 61,7 
Professor (Fem) 1.330 30,2% 5.426 43,4 57.9 
Normal (Mese.). 1.372 30,0% 3.723 42,4 66,5 

Normal (Fem) 1.645 37.4% 3.405 41,5 63,2 

Geral 4.401 100,0% 4.157 42,3 62,5 

Plano Financeiro 

Atividade e Sexo Número de 
Servidores 

% de 
Servidores 

Remuneração 
Média (R$) 

Idade 
Média 

Idade 
Média 

Professor (Masc) o 0,0tx 
Professor (Fem) O 0.0% - - 
Normal (Masc) o 0,0% - - 
Normal (Fem) O 0.0% - 

Geral 0.00 - 

Total Geral 4.401 4.157 42,3 62,5 

Nano Previdenciário 

2,4% 

37,4% 30,2% 

30,0% 

II Professor (Nlasc)18 Professor (Fem) 

- Normal (M35c) =Normal (Fem) 

Piano Financeiro 

0,0303% 

,15 Professor (Masc)11: Professar (Fero) 

Normal (Masc) Normal (Fem) 

Nota-se que a Segregação não envolveu os servidores em atividade. 

Esta variável impacta na definição da Idade de Aposentadoria, pois a legislação prevê regras, 
de cumprimento de tempo de contribuição e idade, diferenciadas para professores. Como 
vimos, quanto menor a idade de aposentadoria maior o custo e, portanto, os professores 
possuem um peso maior no custo, mas não podemos afirmar que determinaram maior custo 
nesta avaliação, pois e:xistem outras variaveis er.,‘ Dividas, como o salário, que é determinante 
no nível teta] do custo 
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4- DLSTRIBUIÇÃO DA MASSA DE SERVIDORES EM ATIVIDADE 

Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2018. Plano Previdenciário. 

Distribuição da Responsabilidade Atuarial por Tempo para Aposentadoria a Conceder 

Médias 

Tempo para 
Aposentadoria 

Número 
de 

Servidores
% Salário Idade 

Tempo 
no Ente 

Responsabilidade 
Atuarial 

% 

até 1 47 1,1% 8.917 592 28,2 66.435.765.52 , 11,2% 
+ de 1 até 2 92 0,5% 8.735 56,7 25,9 26.491.234,78 4,5% 
+ de 2 até 3 35 0,8% 9.248 55,9 24,1 38.073.030,73 6,4% 
+ de 3 até 5 131 320% 7.965 52,8 24,0 117.294.532,62 19,8% 
+ de 5 até 10 403 92% 6.225 52,0 19,4 173.655.764,13 29,3% 
+ de 10 até 15 452 10,3% 5.018 49,1 13,9 83.625.549,54 14,1% 
+ de 15 até 20 733 16,7% 4.352 43,6 65 44.327.769.27 7,5% 
+ de 20 até 25 1.191 27,1% 3.504 41,0 5,4 29.352.420,32 5,0% 
+ de 25 até 30 976 22,2% 3.126 36,8 4,0 11.0'22.447,90 1,9% 
+ de 30 até 35 396 9,0% 2.763 33,0 2,2 1.692.236,16 0,3% 
+ de 35 15 0,3% 2.185 22,0 1,0 25.299.30 0,0% 

Total 4.401 100,0% 4.157 42,3 8,2 591.996.043,27 100,0% 

P
e
rc

e
n
tu

a
l c

io
 T

o
ta

l 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

o 
1 3 5 8 10 14 18 22 26 30 >30 

Tempo em Anos 

% de Servidores SN% de Resp Atuarial 

Obs.: Estes valores já consideram as contribuições futuras dos servidores. 

Note que a maioria está se aposentando em longo prazo. Como vimos, quanto menor a idade de aposentadoria 
maior o custo. O quadro acima mostra a evolução das futuras aposentadorias e o valor correspondente da 
Reserva Ma rica. Noti- que, o ideal, as barras azuis; devem, ou deveriam, estar sempre maiores ,:ue as 
vermelhas, em cada período, para que o custo do plano esteja ruelbot distribuído. 
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5- DISTRIBUIÇÃO DA MASSA DE SERVIDORES INATIVOS 

Observação: Os dados estão posicionados em 31/12/2018. 

Distribuição por Tipo de Beneficio Concedido 

Piano Previdenciário 
TIpo de 

Beneficio 
Número de 
Servidores 

% de 
Servidores 

Remuneração 
Média (R$) 

Idade 
Média 

Tempo Médio 
em Beneficio 

Aposentadorias 790 80,1% 6.662 61,6 4,7 

Ap. Por Invalidez 105 10.6% 3.507 60.5 7,3 

Pensões 91 9,2% 2.897 46,7 4,5 

Geral 986 100,0% 5.978 60,1 5,0 

Piano Financeiro 

Tipo de 

Beneficio 
Número de % de 

Servidores 
Remuneração Idade 

Média 
Tempo Médio 
em Beneficio Servidores Média (R$) 

Aposentadorias 343 57,4% 5.540 73.8 21,6 
Ap. Por Invalidez O 0,0% - - 
Pensões 255 42,6% 4.332 67,0 21,5 

Geral 598 100,0% 5.024 70,9 21.5 

Total Geral 1.584 100,0% 5,618 64,2 11,2 

Previdencir.:7c 

9,2% 

Aposentadorias Ap. Por Invalidez Pensões 

42,6% 

Plano Financeiro 

0,0% 

57,4%: 

ui Aposentadorias =Ap. Por :rival idez Pensõe.; 

No item Aposentadorias estão inclusas: Aposentadoria por Tempo de Contribuição, por Idade 
(incluindo professores) e Compulsória. 

Note que os benefícios mais antigos estão- no Plano Financeiro. Também são pessoas mais 
velhas. 

A Reserva Matemática de Benefícios Concedidos é diretamente proporcional ao vaior do 
benefício e, também, da expectativa de vida do beneficiário, ou seja, quanto maior o valor -do 
benefício e mais jovem o beneficiário, maior será a reserva e maior o impacto sobre o custo 
total do plano (devemos lembrar que a regra descrita é rara os benefícios vitalícios). 
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6— RESULTADOS OBTIDOS: PLANO PREVIDENCIÁRIO 

A Folha de Remuneração dos Servidores em Atividade é de R$ 18.296.279,41. 

Responsabilidade Atuarial antes da Compensação Previdenciária 

Resultados 
Responsabilidade 1 

Atuarial (R$) 
Riscos Expirados (A) 954.961.564,52 
- Beneffcios Concedidos 913.612.776,49 
- Be.neficios a Conceder (1) 41.348.788,03 
Riscos Não Expirados (B) (1) 550.647.255,24 
Total da Responsabilidade ( A -4- B) 1.505.608.819,76 

Ativo do Plano ( AP ) 516.910.603,03 
Créditos a Receber ( AP) 0,00 
Déficit Atuarial ( AP - A - B) (988.698.216,73) 
Reserva de Contingência 0,00 
Reserva para ajustes do plano 0,00 
(1) Totalizarn a Reserva de Benefícios a Conceder (pág XI) 

Os valores da Responsabilidade Atuarial consideram as contribuições futuras dos servidores. 

Compensação Previdenciária e Custo Especial 

Responsabilidade Atuarial Valor em R$ Custo Especial 
Total (-a-) 1.505.608.819,76 16,00% 
A Pa&-ar (+) 0,00 N / A 
A Receber referente a.os Ativos (-) 91.123.188.61 N / A 
A Receber referente aos Inativos (-) 110.193.257,66 N IA 
Prefeitura 1.304.292.373,49 16,00% 

em percentagem da folha de remuneração dos servidores em atividade. 

Obs. 1: A Compensação Previdenciária a receber é a estimativa relativa à parte da Responsabilidade 
Atuarial concernente ao período de trabalho em que o servidor esteve vinculado ao RGPS — Regime 
Geral de Previdência Social ou outros RPPS — Regimes Próprios de Previdência Social e durante o 
qual contribuiu visando o recebimento de um benefício previdenciário. Da mesma forma, a 
Compensação Previdenciária a pagar é relativa aos Servidores que contribuíram ao RPPS deste estudo 
e migraram para o RGPS ou outros RPPS. 

Obs. 2: Portanto, ocorrendo as compensações temos que a Responsabilidade Atuarial do Município 
passa de R$ 1.505.608.819,76 para R$ 1.304.292.373,49. O Custo Especial não baixa devido a forma 
de amortização definida em alíquotas crescentes. 

Obs. 3: A Compensação Previdenciária referente aos Benefícios Concedidos foi calculada na forma da 
Lei n° 9.796 de 05 de maio de 1999. estimada em função da média compensada entre os Servidores em 
Atividade, que possuem dados de todo o período de contribuição. Com base no valor mensal 
remanescente, a Reserva Matemática de Benefícios Concedidos foi reduzida proporcionalmente. 
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6 — RESULTADOS OBTTDOS: PLANO PREVIDENCIÁRIO 

A Folha de Remuneração dos Servidores em Atividade é de R$ 18.296.279,41. 

Responsabilidade Atuarial após Compensação Previdenciária 

Resultados 
Responsabilidade 

Atuarial (R$) 
Riscos Expirados (A) 832.082.131,50 
- Benefícios Concedidos 803.419.518,83 
- Benefícios a Conceder * 28.662.612,67 
Riscos Não Expirados (B) * 472.210.241,99 
Total da Responsabilidade ( A + B) 1.304.292.373,49 

Ativo do Plano ( AP) 516.910.603,03 
Créditos a Receber ( AP ) 0.00 
Déficit Atuarial ( AP - A - B) (787.381.770,46) 
Reserva de Contingência 0,00 
Reserva para ajustes do plano_ 0,00 
* Totalizam a Reserva de Benefícios a Conceder 
Os valores da Responsabilidade Atuarial consideram as contribuições futuras dos servidores. 

Custo Mensal (em % da Folha Remuneratória dos Servidores em Atividade) 

Custo (% da Folha) 

Beneficio Sem Compensação Com Compensação 
Aposentadorias (AM, ATC e COM) 14,80% 14,80% 
Aposentadorias por Invalidez 1,03% 1.03% 
Pensão por Morte de Ativo 2,61% 2.61% 
Pensão por Morte de Aposentado 1,59% 1,59% 
Pensão por Morte Ap.:_por Invalidez 0,10% 0,10% 
Auxílio Doença ** 2,09% 2.09% 
Salário Maternidade ** 0,61% 0,61% 
Atuai° Reclusão ** 0,01% 0,01% 
Salário Farrulia ** 0,01% 0,01% 
Taxa Administrativa 2,00% 2,00% 
Sub Total - Custo Normal com Taxa Administrativa 24,85% 24,85% 
Ajuste Alíquota. Mínima **** 2,58% 

. 
2.58% 

Total - Custo Normal com Taxa Administrativa 27,43% 27,43% 

Custo Especial (Suplementar) *** 16,00% 16,00% 

Custo Total 43,43% 43,43% 

Plano de Castelo conforme Certificado do DRAA , 

CAP - Regime de Cápitalização 16,49% 

RCC - Regime de Capitais dc Cobertura 3,64% 

RS - Regime de Repartição Simples 2,72% 
o* Custas determinados em função da experièncla dos Mzur:,s 36 meses e. caso não tenha havida obse.rvação, refere-se 
expectativa para o prtix'ank.., exercício. • 
*** Não houve estimativa de compensação, não baixando o Custo Especial, zoá o déficit esta sendo arnortiiado em pla'ilo de 
alíquotas e tonadas e er.esaentes. 

A J:.íqr.ota mínima d, Ente Federativo deve ser de 11% devido à paridade prevista na ::::.,: istação específica (Art. 2" da 
Lei 9.7 :- /95 e Art. :I" da Lei 10.887/2004) e que o Cus.o Norraai não seja raferior ao F",ano 

23 



217Lici 

• i• 

6— RESULTADOS OBTIDOS: PLANO PREVIDENCIÁRIO 
r ç

Colocamos abaixo a tabela com o plano de amortização vigente e o valor atual utilizado UtfaC 
composição do resultado demonstrado na próxima página. 

• 

Valor Atual das Contribuições Especiais Futuras 1.079.752.724.21 
Folha Salarial Mensal na Data da Avaliação (Base de Cálculo) 18.296.279,41 
Pagamentos das Contribuições Antecipado 
laxa anual de desconto ;conjugação entre a taxa de juros atuarial e a de cresc.rnento salarial; 6,00% 

Tempo após Base Aliquotas Vigentes Base de Cálculo Contribuições Anuais Valor Atual 
O 16,00% 314.481.225,76 50.316.996,12 50.316.996.12 
1 18,00% 356.314.491,23 64.136.608,42 60.506.234.36 
2 21,70% 359.111.340,21 77.927.160,83 69.354.895.72 
3 21,70% 361.936.157,68 78.540.146,22 65.943.821,26 
4 21,70% 364.789.223,32 79.159.261,46 62.701.549,39 
5 21,70% 367.670.819,62 79.784.567,86 59.619.670,40 
6 21,70% 370.581.231,88 80.416.127,32 56.690.196,57 
7 21,70% 373.520.748,27 81.054.002.37 53.905.540.87 
8 21,70% 376.489.659,82 81.698.256,18 51.258.496.64 
9 21,70% 379.488.260,48 82.348.952,52 48.742.218.47 

10 21,70% 382.516.847,15 83.006.155,83 46.350.203.87 
11 21,70% 385.575.719,69 83.669.931,17 44.076.275,99 
12 21,70% 388.665.180,95 84,340,344.27 41.914.567,21 
13 21,70% 391.785.536,83 85.017.461,49 39.859.503,52 
14 

I 
21,70% 394.937.096,26 85.701.349,89 37.905.789.70 

1 

15 21,70% 398.120.171,29 86.392.077,17 36.048.395.33 
16 21,70% 401.335.077,07 87.089.711.72 34.282.541.37 
17 21,70% 404.582.131,90 87.794.322.62 32.603.687,58 
18 21,70% 407.861.657,29 88.505.979,63 31.007.520,44 
19 21,70% 411.173.977,93 89.224.753,21 29.489.941.79 
20 21,70% 414.519.421,77 89.950.714,52 28.047.057,98 
21 21,70% 417.898.320,05 90.683 935.45 26.675.169,55 

25.370.761.571 22 21,70% 421.311.007.32 91.424.488.59 
23 21,70% 424.757.821,46 92.172.447,26 24.130.494,25 
24 21,70% 428.239.103,74 92.927.885,51 22.951.194,26 
25 0,00 0,00 
26 0,00 0,00 
27 0,00 0.00 
28 0,00' 

— 
0.00 

29 0.00 0,00 
30 0.00 0,00 
31 0.00 0,00 
32 0,00 0,00 
33 — 0,00 0,00 
34 0,00 0,00 

O plano de amortização mostrado acima foi definido em avaliação atuarial anterior, que criou 
aliquotas anuais a serem aplicadas sobre a base de cálculo futura. Sua aplicação gera as contribuições 
demonstradas a serem realizadas no futuro. O 1,alt)r atual deve ser abatido dos compromissos 
calculados na avaliação atual de maneira a formar o resultado. A taxa de juros atuarial (('1,001.7e a.a.) é 
correspondente a previsão ganhos reais, acima da inflação. •para rentabilidade do patrimônio. 
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6— RESULTADOS OBTIDOS: PLANO PREVIDENCIÁRIO 

Colocamos abaixo a contabilização das Reservas Matemáticas. 

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 516.910.603,03 
1.1.1.1.1.06.01 Bancos Conta Movimento — RPPS (+) 2.383,42 
1.1.4.0.0.00.00 Investimentos e Aplicações Terrporárias a Curto Prazo (+) 0,00 
1.2.1.1.0.00.00 Créditos a Longo Prazo ( +) 0,00 
1.2.2.3.0.00.00 516.879.561,17 hvestimentos do FIPPS de Longo Prazo (+) 
1.2.1.1.0.00.00 Créditos a Longo Prazo (+) 0,00 

1.2.3.0.0.00.00 Irrnbifizado (+) 28.658,44 

2.2.7.2.0.00.00 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIARIA A LONGO PRAZO 516.910.603,03 

2.2.7.2.1.03.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 803.419.518,83 

2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário (+) 945.342.216,43 

22.7.2.1.03.02 Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-) 0,00 

2.2.7.2.1.03.03 Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS (-) -31.493.795,39 

2.2.7.2.1.03.04 Contribuições do Pensionista para o Pano Previdenciário do RPPS (-) -235.644.55 

2.2.7.2.1.03.05 Owrpensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS(-) -110.193.257.66 
i 2.2.72.1.03.06 Parcelarrento de Débitos Previdenciários do Plano Previdenciário do RPPS(-) O 00 

2.2.7.2.1.04.00 PLANO PREVIDINCIÁRIO - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER 500.872.854,66' 

2.2.7.2.1.04131 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Providenciaria (-) 1.067.822.246,29' 
2.2.7.2.1.04.02 Contribuições do Ente para o Plano Providenciaria do RPPS (-) -372.716.746.90 

2.2.7.2.1.04.03 Contribuições do Servidor para o Plano Providenciario do RPPS (-) -103.109.456,12 
2.2.7.2.1.04.04 Corrpensação Providenciaria do Plano Previdenciário do liPPS (-) -91.123.188,61 
2.2.7.2.1.04.05 Parcelamento de Débitos Previdenciários f.-) 0,00 

12.2.7.2.1.05.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO -1.079.752.724,21 

2.2.7.2.1.05.98 Outros Créditos do Plano de Amortização (-) I -1.079.752.724.21 

2.2.7.2.1.07.00 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDB4CIARIO 292.370.953,75 
2.2.7.2.1.07.01 Apste de Resultado Atuarial Superavitário (+) 292.370.953,75 
2.2.7.2.1.07.02 Provisão Atuarial para Oscilação de Fiscos (+) 0.00 
2.2.7.2.1.07.03 Provisão Atuarial para Beneficios a Regularizar (+) 0.00 
2.2.7.2.1.07.04 Provisão Atuarial para Contingências de Benef 'tios (+) 0,00 
2.2.7.2.1.07.98 Outras Provisões Atuariais para Ajustes do Pano (+) 0,00 

SUPERAVrr 0,00 

Obs.: o superávit demonstrado acima, chamado de superávit escriturai, considera que o plano de amortização do 

déficit vigente está, e continuará sendo cumprido. Teoricamente, como o valor atual do plano de amortização t i 

definido em avaliação anterior para gerarum equilíbrio, o valor superavitário demonstra que a evolução do plano 
no período desde a última avaliação gerou uma sobra na relação ativo-passivo. 

O valor de RS 1.079.752.724,21 é o resultado da sorna das parcelas futuras. trazidas a valor presenu. 
descontando a taxa de juros atuarial. zalculadas sobre a base de cálculo definida em Lei. conforme dt.rmonstrado 

na página anterior. 
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A Folha de Remuneração dos Servidores em Atividade é de R$ 18.296.279,41. Note qtke- stÊ) 3 
folha é do Plano Previdenciário e serve para comparação e aplicação das alíquotas. , 

Custo Mensal (em % da Folha Remuneratória dos Servidores em Atividade) 
Beneficio Custo (% da Folha) 

Auxilio Doença ** - 
Salário Maternidade ** - 
Auxilio Reclusão ** - 
Salário Familia ** - 
Aposentadorias (AH), ATC e COM) 10,39% 
Aposentadorias por Invalidez - 
Pensões por Morte 6,04% 
Pensão por Morte de Aposentado * 0,00% 
Pensão por Morte .de Aposentado por Invalidez * 0.00% 
&Lb Total (Servidores Inativos e Pensionistas) 16,43% 
Taxa Administrativa 2,00% 
Total com Taxa Administrativa 18,43% 
Aiuste AU:mota Mir' u—ma *** 

I 
" 3,57% 

Custo Total Ajustado 22,00% 
*Não estão separadas as aliquotas por tipo de Pensão por Morte, estando alocadins em aliquota única. 
** Não há servidores em atividade no Plano Financeiro. 
A taxa administrativa tem base diferente, a folha bruta, e consta da tabela apenas para informação. 
*** A aliquota mínima do Ente Federativo deve ser de 11% devido à paridade prevista na legislação especifica t:Art. 2' da 
Lei 9.717/98 e Art. 40 da Lei 10.887/2004). 

6— RESULTADOS OBTIDOS: PLANO PREVIDENCIÁRIO E PLANO FINAL% CEIR-01 

A Folha de Remuneração dos Servidores em Atividade é de R$ 18.296.279,41. Note que esta 
folha é do Plano Previdenciário e serve para comparação e aplicação das aliquotas também do 
Plano Financeiro. Note também, que a taxa de administração e o Custo Suplementar tem base 
de cálculo diferente. 

Veja o quadro na última página, no Parecer Atuarial, que mostra as aLíquotas e as bases de 
cálculo observados os critérios dos Planos Previdenciário e Financeiro. 

Os representantes do RPPS devem ter em mente que o custo do Plano Previdenciário não 
deve sofrer alterações significativas ao longo do tempo, exceto quando alterado o cenário 
econômico ou as regras de elegibilidade aos benefícios previstos em lei. O Plano Financeiro 
terá custos crescentes quando dos reajustes inflacionários e decrescentes com a morte de 
aposentados e beneficiários de pensões por morte. 
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6- RESULTADOS OBTIDOS: PLANO FINANCEIRO 

Colocamos abaixo a contabilização das Reservas Matemáticas. 

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 129.312,37 
1.1.1.1.1.06.02 Bancos Conta htvirrento - Bano Rnanceiro (+) 843.05 
1.1.4.0.0.00.00 kwestirrentos e Aplicações Terrporárias a Curto Prazo (4) 0.00 
1.2.1.1.0.00.00 Créditos a Longo Prazo (4) 0.00 
1.2.1.1.0.00.00 Créditos a Curto Prazo (+) 0.00 
1.2.2.3.0.00.00 Investimentos do RPPS de Longo Prazo (4) 128.469,32 
1.2.3.0.0.00.00 imobilizado (+) 0,00 
1.2.4.0.0.00.00 htangivel (+) 0,00 

2.2.7.2.0.00.00 PROVISÃO MATR1 ÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO 129.312.37 

2.2.7.2.1.01.00 PLANO RNANCBRO - PROVISÕES PARA BENERCIOS CONCEDIDOS 129.312,37 
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficias Concedidos do Plano Financeiro (+) 630.518.356,23 
2.2.7.2.1.01.02 Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS (-) 0.00 
2.2.7.2.1.01.03 Contribuições do Aposentado para o Bano Financeiro do RPPS (-) -12.376.679.92 
2.2.7.2.1.01.04 Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPFS (-) -4.558.506.18 
2.2.7.2.1.01.05 Corrpensação Providenciaria do Bano Financeiro do RPM (-) -63.051.835,62 
2.2.7.2.1.01.06 Parcelarrento de Débitos Previdenciários (-) 0,00 
2.2.7.2.1.01.07 Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira (-) -550.402.022,14 

2.2.7.2.1.02.00 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BEIEFÍCIOS A CONCEDEIR 0,00 
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/PensõesiOutros Benet tios a Conceder do Bano Financeiro (+) 0,00 
2.2.7.2.1.02.02 t,",ontrhuições do Ente para o Bano Financeiro do RPPS (-) 0.00 
2.2.7.2.1.02.03 Contribuições do Servidor Ativo para o Plano Financeiro do RPPS (-) 0.00 
2.2.7.2.1.02.04 Compensação Previdenciária do Bano Financeiro do RPPS H 0,00 
2.2.7.2.1.02.05 Parcelarrento de Débitos Providenciados (-) 0,00 
2.2.7.2.1.02.36 Valor Atuai da Cobertura da tisuficlência Financeira .,-) 0,00 

amuemo 

Não há sentido em comparar os valores das Provisões Matemáticas com o Plano 
Pre% ideaciário, pois a hipótese de juros é diferente devido a legislação especifica. 
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6— RESULTADOS OBTIDOS: PLANO PREVIDENCIÁRIO 

Colocamos abaixo a contabilização das Reservas Matemáticas para onze meses seguintes. Note que o décimo segundo mês será 
substituído pela próxima avaliação atuarial, servindo apenas de base de cálculo para a estimativa das reservas mensais. Efetuamos uma 
avaliação atuarial projetada para 12 meses para efetuar uma interpolação linear, conforme fórmula abaixo, de modo a permitir a 
contabilização mensal. "V" é o valor a ser trabalhado e "k" é o mês (zero é a avaliação atual e 12 a avaliação projetada). 

V —V 
Vi, 

= V o +  12 O  * k
12 

k VAI 
Concedido% Ai., el.i...11,11 

VACiz - 
P CI1A io nis imo 

P 6111C 
VA111 •• a 
Conceder 

VACP •• Rate VAC1, . 
Segurado* 

PMBeC VACompl, - a 
Receber 

VACo inpl, .• a 
P agir 

• . 
VA Amo non ao 

Resukkdo 
Aikiali:tt 

6 2.404.210.24608 945.342.216,43 34-193395,39 235.644.55 913.612.776,49 1.067.822246,29 372.716.746,90 103919.456X 530.647.255.24 201316.446,27 0,00 1.079 752.724,21 2243394, 19:M 
1 2.389.714768,31 944.143.497,61 11.457.0142,63' 23523508 912.451179,2 1.072.508374,16 371304012,21 103.369.696,51 554.360,875,2 202.035.327,25 000 1075359.64120 232.691071,1! 
'1 2.37409.290,34 942.044.778,78 3L420.36992 234227,01 911289381,116 1.077 194.902,03 169291.277,52 101.629.936,91 558,074.494,97 202.754.208,23 11,00 1071366, ¶59.19 240242_50303 
3 2.352.683.812,77 941746 059,96 51.383637.61 234.4 2,23 910.127.984.55 , 1081.1481229,89 368.478.342.83 103.890.177,30 5617811.11423 203.473,089,21 0,011 1067.173.475.2 248.993.92902 
4 2334.168.335.00 940347341,13 31,346.944,44 234.009,46 908,966.387,23 1.086367357.76 367.065266.14 104.130.411.69 565.50173429 204.191970.19 0.00 1067 980 197.rt 237.145.156.80 
3 2,315.652 817.33 939348.622.31 3132.231.71 235.60029 967.804.789,92 L091.253,88521 365.653.073,45 9)4.483,638,09 569.215.35435 204.910.811.17 0.00 1.058.787.100.16 265.296783,67 
6 2.297.137.379,47 938.09.903.49 31273.518,97 233.191,92 9116.643.192,60 1095.040.213,50 364.240.338,77 104.670.898,48 572.928.974,42 205.629732.16 0,00 ).034.594!26,15 273.448.20,14 
7 2.278.621901,70 936.951.184,66 31.236.806,23 232.783,14 905.481.395,29 1300.626.54136 362.827.604,08 104.931.138.87 576.642.594,38 206.348.613,14 0,00 1.050.401.143,14 2141599.637,42 
II 2; 260.26.42303 935.752.465.84 31200.09330 232.374.37 904.319.997.97 1. 25.3 0.869.23 361.414.869,39 25.013/9.27 $80.356.214,14 207.1167.494.12 0,00 1.046.208.060,11 289.751.064,29 
9 2.241390,946,16 934.553.747.01 31163.380.76 2319651.0 903.158.400,66 L09.999.197.10 360002 134,70 105.451.610,66 584.064.834,00 207.786.175,10 00 1042.014.977,12 297.902.491.17 
O 2.223.075.468,39 933.355028.19 31 P6.668.02 231356.83 901.996.80334 1114.685.524,97 336.5804011,01 25711860,05 587.783.45327 208305.256,08 0,00 1017221.894.11 306.053.91806 
11 2.204359.990.62 932.156.309,36 310149.955.29 231148,05 900.835.206,03 1.183171.852.82 357.170.665.32 815 972 100.45 591497.07333 209224.317.06 0,00 1033.628.81110 314.205344,92 
12 2.186.044.5 C,85 910.957.590,54 31053 242,55 230.739.28 890.673.608,71 1124038.180,70 355.763.0301.3 106 2 k2 14,1.84 595.210.69330 209.943.018.04 0,00 1629.435.72809 222356.771,81 

Os números acima foram fornecidos em planilha para que possam ser manipulados pela Contabilidade. 

VASI; Valor Atual dos Salários Futuros VACF— Ente 
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios 
a Conceder) 

.. VA111, --- Concedidos Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos) VACF— Segurados 
Valor Atual das Contribuições Futuras dos Servidores, 
Aposentados e Pensionistas (Benefícios a Conceder) 

VACI; — Anos. Pens. 
Valor Atual das Contribuições Futuras do Servidores. Aposentados e 
Pensionistas (Benefícios Concedidos) PMBaC Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 

PMBC Pmvisão Matemática de Benefícios Concedidos VACompF — a Receber Valor Atual da Compensação Financeira a Receber 
VA Ilf: -- a Conceder Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder) VACompF— a Pagar Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar 
VAAlacirtiosão Valor Atual das Contribuições Futuras do Plano de Amonização 
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Colocamos abaixo a contabilização das Reservas Matemáticas para onze meses seguintes. Note que o décimo segundo mês será 
substituído pela próxima avaliação atuarial, servindo apenas de base de cálculo para a estimativa das reservas mensais. Efetuamos tinta 
avaliação atuarial projetada para 12 meses para efetuar uma interpolação linear, conforme fórmula abaixo, de modo a permitir-
contabilização mensal. "V" é o valor a ser trabalhado e "k" é o mês (zero é a avaliação atual e 12 a avaliação projetada). 

V  = I/ t2I-V,  * k
Y 2 

k VAS I,
VA 11F - 

Concedidos 
VACF - 

•Apecentadok 
VACI, - 

Peru% obtem 1'19111C 
VAR11 -4 
Conceder 

VAC I,  - P.e(te 
VAC1, - 

S egunedo c 
PMItiC 

VAC6 tupi,  - e 
Receber 

VACompF • .1 
Pagar 

R e c ukc du 
Atuada( 

O 0,00 630.518.356,23 0376.679,92 4358.506,18 613.583.r/0,13 0.00 0,00 0,00 too 63.051.835.62 - 0,00 550.53 I.334.5"1'
1 1190 628.470.157.50 12 313.092,60 4343.865,81 611592.29941 0,00 0,00 0X10 13110 62.843.49168 0,00 548.741(.80".,41 
2 060 626.421958,78 0.291.305,28 4.520.225.44 609.601.428,06 0,00 0.00 0,00 ()MO 62.635.147,74 090 .. 1 546.966,8 d.32 
3 0,00 624.373360/35 2.248417,96 43(4.51(5,06 607.610357,03 0,00 0,00 0,00 11.00 62.426401,60 0,00 545.183 751,73 
1 0.00 622 325.56132 12105.910,63 4.499944,69 605.619.686,00 0,00 0,00 0,00 0.00 62.26.459,8s 0,00 543A01226. 35 
5 090 620.217.162,59 12.163.243.31 4.485,304,32 603.628.814,96 0,00 090 0.00 0,00 62.010.11591 oun 541.618.600,05 
1. 0,00 618.229.16397 12.120.55599 4.470.663.95 601637.941.03 0,00 640 0,00 0.00 6130071,97 11.11(1 519.836.01,96 
7 0,00 616.180.965,14 12.077.8(111,67 4.456.023.57 599,641 072.90 0,00 0.00 0,00 090 61593.428,03 0310 538.0.53.64497 
8 UM() 614.132.766.41 12.035.181,35 4.441.383,20 597.65620196 0,00 0,00 0,00 0.110 61385 .0 ft 4,09 0.00 536.771.10.77 
0 1100 612084367,68 11.992.494,03 4.426.74293 5,15.665.330,83 0,00 0,00 0,00 (1,00 61.176.740,15 0.00 534.488.590.61 
10 0,00 610.036.368,96 2949.806,70 4.412.102,46 593474.4594(1 0,00 0,00 0,00 0,00 60.968396,20 0,00 532.706,06340 
li (1,00( 607.988.1711.23 11907,11938 4397.462,08 591.683.588,76 0,00 0,00 0,00 0,00 60.760.052.26 0,00 530.923.536,51 
12 0,00 605.939.0150 11.864.432,06 4.3h:Irti1 389.692 11711 0.110 0.00 too 0,0õ 60551308,32 i 0.110 529.141.009',71 

Õs números acima foram fornecidos em planilha para que possam ser manipulados pela Contabilidade. 

VASP Valor Atual dos Salários Futuros VACF - Ente 
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios 
a Conceder) 

V ABI'? - Concedidos Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos) VACF - Segui ai I', Is 
Valor Atual das Contribuições Futuras dos Servidores, 
Aposentados c Pensionistas (Benefícios a Conceder) r -

VA(1, - xpos. Pens. 
PMP(.• 

a Conerder-t-

Valor Atual das Contribuições Futuras do Servidores, Aposentados c 
Pcnsiouistas (Benefícios Concedidos) PMBaC Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 
Provisáo Mim:imitiu de Benefícios Concedidos VACompF- a Receber Valor Atual da Compensação Financeira a Receber 
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder) VACompF- a Paga: - Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar 
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Características do Plano (pág. 2) 
A "Reforma Previdenciária", no que diz respeito à inclusão de tempo de contribuição, prazo 
mínimo de permanência no funcionalismo e de permanência no cargo, traz um fôlego a todo e 
qualquer Plano, pois permite um maior prazo de capitalização antes de, efetivamente, começar 
o pagamento de benefícios. 

Base Atuarial (pág. 4) 
O Atuário, ao fixar a base atuarial, tanto o método atuarial de Custo, quanto às hipóteses 
atuariais, tem o objetivo de manter o Custo Mensal do Plano, quando se compara este à folha 
remuneratória envolvida, com pouca variação. 

É claro que isto depende de uma série de fatores que, individualmente, produzem um impacto 
sobre o Custo Mensal de maneiras bem diferentes entre si, mas, quando combinados, é que 
nos informarão o comportamento real do Custo Mensal. 

Quaisquer desvios detectados na reavaliação atuarial seguinte devem ser analisados, de forma 
a sabermos se tal desvio é significativo e qual foi o impacto produzido por ele sobre o Custo 
do Plano. 

Distribuições da Massa de Servidores (pág. 15) 
Estas informações nos ajudam a entender qual deverá ser o provável comportamento do Custo 
ao longo dos anos. Devemos ter em mente que as variáveis que impactam significativamente 
sobre o Custo Mensal são: a idade, a remuneração e o tempo de contribuição. 

• Alterações no arquivo de dados 
A responsabilidade pela base de dados é do RPPS e do Município. Realizamos testes de 
consistências, mas não garantimos que todos os erros foram detectados devido a suas 
características. A falta de dados ou a sua inconsistência não impede a realização da 
avaliação atuarial, pois são realizadas correções por estimativas. Tanto as inconsistências 
quanto as correções, se observadas, constam do DRAA enviado ao Ministério. 

• Distribuição por Faixa de Remuneração (pág. 15) 
No Plano Previdenciário, podemos ver que uma boa parte dos servidores (33,2%) está na 
faixa de até 3 Salários Mínimos, e que estes possuem uma idade média de 40,3 anos. 
Como a média da idade dr aposentadoria do grupo segregado é de 62,5 anos, temos um 
prazo de capitalização, em média, de 22,2 anos, que impacta no Custo de forma a mantê-
lo em níveis mais baixos. 

No Plano Financeiro não temos observação de servidores, pois a Segregação atingiu 
apenas os benefícios concedidos. 
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• Distribuição por Faixa Etária (pág. 16) 
No Plano Previdenciário, vemos que 66,3% dos servidores têm até 40 anos de idade 
(média de 40,1 anos). Este fato gera impacto de forma a manter o Custo mais alto, pois os 
Servidores estão mais próximos da aposentadoria. 

No Plano Financeiro não temos observação de servidores, pois a Segregação atingiu 
apenas os benefícios concedidos. 

• Distribuição por Tempo de Contribuição (pág. 17) 
No Plano Previdenciário, vemos que 88,3% dos servidores têm até 8 anos de 
Contribuição, com uma média de 0,5 ano. Portanto, temos a maioria dos Servidores 
distantes da aposentadoria, impactando de forma a reduzir o Custo. A alta idade média do 
grupo inverte a tendência. 

No Plano Financeiro não temos observação de servidores, pois a Segregação atingiu 
apenas os benefícios concedidos. 

• Distribuição Responsabilidade Atuarial por Tempo para Aposentadoria (pág. 20) 
Estas informações nos indicam como está distribuída a Responsabilidade Atuarial do 
Plano Previdenciário. O fato de a maioria (85,5%) estar a um prazo distante da 
aposentadoria, acima de 10 anos, impacta sobre o Custo de forma a diminuí-lo. Note que 
1,1% dos Servidores (47 do total de 4.401) são responsáveis por 11,2% da 
Responsabilidade Atuarial dos Benefícios a Conceder (R$ 66.435.765,52 do total de R$ 
591.996.043,27) e poderão se aposentar no prazo de doze meses a partir desta avaliação. 

Tais valores já estão embutidos no valor apresentado a título de Custo Mensal do Plano 
(veja página 22 e 23). O valor do patrimônio (R$ 516.910.603,03) é considerado no 
cálculo do Custo Mensal e auxilia para o custo ser menor, pois diminui o valor do Déficit 
Atuarial. 

A Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (R$ 913.612.776,49) também contribui 
para a formação do percentual do Custo Especial (página 22), pois, somada à Reserva de 
Benefícios a Conceder, forma o compromisso do Plano. Do valor apresentado foi 
descontado o valor atual da compensação previdenciária, pois foi reconhecida pelo 
Renae de Origem. 



42 

7— DESTAQUES: SOMENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO  
) 

6 4 

Resultados Obtidos (Págs. 22 e 23) N, 3

Os resultados obtidos indicam um Custo Mensal equivalente a 43,43%, incluindo os gastos 
administrativos, da respectiva Folha de Remuneração (R$ 18.296.279,41) dos Servidores em 
atividade segregados para o Plano Previdenciário. 

Compensação Previdenciária (págs. 22 e 23) 
Significa a divisão da Responsabilidade Atuarial em duas partes. Uma relativa ao período de 
tempo de serviço em que o Servidor estava sob o RGPS — Regime Geral de Previdência 
Social (INSS) ou outros RPPS — Regimes Próprios de Previdência Social e a outra parcela 
relativa ao período de serviço sob o Regime de Previdência Municipal. Esta proporção, entre 
o tempo de Contribuição para os outros Regimes e o tempo total de contribuição até a data de 
aposentadoria, é estimada para os Servidores Ativos considerando-se o tempo de contribuição 
efetivamente realizado, informado pelo Município. 

A informação sobre o tempo de contribuição provoca um impacto sobre o custo do plano de 
forma a diminuí-lo, pois a maioria dos servidores possui pouco tempo de contribuição a 
outros regimes de Previdência Social. Este fato eleva a idade média de aposentadoria do 
grupo, contribuindo, também, para que o custo apresentado a seguir seja menor, pois, quanto 
maior a idade de aposentadoria, menor será a expectativa de sobrevida do servidor enquanto 
aposentado, diminuindo a Responsabilidade Atuarial. 

Em razão de a Compensação Previdenciária ser baseada na Lei e 9.796 de 05 de maio de 
1999, na qual é apresentada a forma pela qual será feita tal compensação, reduzimos o valor 
da Reserva Matemática de Benefícios Concedidos, pois possuímos dados suficientes para 
calcular o tempo de contribuição ao Regime de Origem. Assim que o Instituto inicie o 
pagamento de novas aposentadorias e pensões, deverá entrar com o processo de Compensação 
Previdenciária. 

Não houve redução da alíquota devido ao plano de amortização do déficit atuarial ter sido 
planejado em escalonamento de aliquotas crescentes. 

Contribuição dos Inativos 
Os Servidores Ativos contribuem para o Instituto de Previdência. Os Servidores Inativos e 
Pensiónistas, quando do recebimento de um Benefício do Plano Previdenciário, contribuirão 
com um percentual de 11%, de acordo com as regras das Emendas Constitucionais n°41 e 47. 

Observação: O percentual de contribuição determinado nesta avaliação atuarial c 
apresentado no Parecer (última página), somente é aplicado sobre a Folha 4ie 
Renumeraçã'o dos Servidores Ativos. O percentual a ser pago pelos Servidores Inativos e 
Pensionistas é cobrado diretamente pelo Instituto, descontado na Folha de Benefícios. 
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Escalonamento para Amortização do Custo Especial ' 

Como a folha de benefícios já representa 32,22% da folha de servidores em atividade, 
base para definição de todos os percentuais apresentados neste relatório, temos que a 
administração do fundo estará alocando os recursos das futuras aposentadorias para 
pagar a folha de pagamentos dos atuais benefícios, pois a alíquota do Custo Especial é 
menor. Por isso recomendamos que o Município repasse o maior volume de recursos 
possível para o Regime Próprio e que os recursos sejam aplicados de forma que a 
rentabilidade seja significativamente superior à hipótese formulada (6,00% a.a. mais a 
inflação, medida pelo índice previsto na Política de Investimentos) para cobrir parte do 
déficit demonstrado. 

O escalonamento realizado, apresentado a seguir, deve ser rigorosamente aplicado para que o 
Custo Especial seja amortizado. As hipóteses são as mesmas da avaliação atuarial, inclusive 
utilizando o crescimento da folha de pagamentos dos servidores em atividade. 

A comprovação de que as alíquotas sugeridas são suficientes para amortizar o Custo Especial 
se dá pelo processo de se atualizar a dívida para o final do período, juntamente com as 
contribuições efetuadas no ano corrente, aplicando-se a hipótese de rentabilidade de 6% a.a., 
tornando o saldo decrescente até atingir a nulidade ao final do prazo estipulado de 25 anos, 
máximo previsto na legislação. 

A dívida é caracterizada pelas reservas matemáticas a descoberto, descontadas ou acrescidas, 
da compensação financeira estimada, ou calculada, demonstrada nas páginas 22 e 23. 

Devido à rentabilidade do plano e possíveis mudanças no cenário apresentado neste relatório, 
a aliquota poderá ser diferente no próximo estudo, porém, recomendamos que seja aplicada a 
tabela a seguir para que se tenha a garantia de que os benefícios futuros não tenham suas 
reservas financeiras prejudicadas. 

A alíquota inicial proporciona que a alíquota total fique em patamar aceitável para a 
manutenção do Regime Próprio e foi definida em 16,00% sobre a folha salarial de Servidores 
em Atividade. 

Nota-se a amortização do déficit em sua totalidade ao final do prazo de 25 anos. Cabe ao 
Município demonstrar a capacidade orçamentária para cumprir o plano proposto ou 
implementar outra solução. 
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Escalonamento para Amortizacão do Custo Especial (cont.) 

Colocamos abaixo a tabela com as aliquotas, as contribuições e a evolução do saldo a ser amortizado. 
As aliquotas deverão constar na legislação de forma a serem aplicadas no futuro. O plano deve ser 
mantido quando há superávit pela sua aplicação, conforme página 25. e vice-versa. Valor negativo a 
amortizar significa que o déficit atuarial está sendo quitado antes do prazo definido. 

Folha de Pagamento dos Servidores em Atividade (anual) 
Pagamentos das Contribuições 

353.545.333,83
Antecipado 

Taxa anual de desconto (conjugação entre a taxa de juros atuarial e a de crescimento salarial) 6,00% 

Ano de amortização Aliquota Repasses anuais Juros A Amortizar Base de Cálculo 
O 787.381.770.46 353.545.333,83 
1 16,00% 56.567.253,41 43.848.871,02 774.663.388,07 356.314.491,23 
2 18,00% 64.136.608.42 42.631.606,78 753.158.386,43 359.111.340,21 
3 21,70% 77.927.160.83 40.513.873.54 715.745.099,14 361.936.157,68 
4 21,70% 78.540.146.22 38.232.297,18 675.437.250,10 364.789.223,32 
5 21,70% 79.159.261.46 35.776.679,32 632.054.667.95 367.670.819,62 
6 21,70% 79.784.567,86 33.136.206,01 585.406.306,10 370.581.231,88 
7 21,70% 80.416.127.32 30.299.410,73 535.289.589,51 373.520.748,27 
8 21,70% 81.054.002.37 27.254.135,23 481.489.722,37 376.489.659,82 
9 21,70% 81.698.256.18 23.987.487.97 423.778.954.16 379.488.260,48 

10 21,70% 82.348.952.52 20.485.800,10 361.915.801,73 382.516.847.15 
11 21,70% 83.006.155,83 16.734.578,75 295.644.224,65 385.575.719,69 
12 21,70% 83.669.931,17 12.718.457,61 224.692.751,09 388.665.180,95 
13 21,70% 84.340.344,27 8421.144,41 148.773.551,23 391.785.536,83 
14 21,70% 85.017.461.49 3.825.365,38 67.581.455,12 394.937.096,26 
15 21,70% 85.701.349,89 0,00 0,00 398.120.171,29 
16 21,70% 86.392.077,17 0,00 0,00 401.335.077,07 
17 21,70% 87.089.711,72 0,00 0,00 404.582.131,90 
18 21,70% 87.794.322.62 0,00 0,00 407.861.657,29 
19 21,70% 88.505.979,63 0,00 0,00 411.173.977,93 
20,.. 21,70% 89.224.753.21 0.00 0.00 414.519.421,77 
21 21,70% 89.950.714,52 0,00 0,00 417.898.320.05 
22 21,70% 90.683.935,45 0,00 0,00 421.311.007,32 
23 21,70% 91.424.488,59 0,00 0.00 424.757.821,46 
24 21,70% 92.172.447,26 0,00 0.00 428.239.103,74 
25 21,70% 92.927.885,51 0.00 0,00 
26 0,00% 0,00 0,00 0,00 
27 0,00% 0.00 0,00 0,00 
28 0,00% 0,C0 0,00 0,00 
29 0,00% 0,00 0.00 0,00 
30 0,00% 0,00 0,00 0,00 

___ 31 0,00% 0,00 0,00 0,00 - 
32 0,00% 0,00 0,00 0,00 
33 0,00% 0,00 0,00 0.00 
34 0,00% 0,00 0,00 0,00 1 

Observação: por unia questão prática. para aplicação da aliquota, mantemos o percentual de acréscimo anual com 
duas casas decimais. Porém, para demonstrar a evolução da amortização do déficit, que deve atingir a nulidade ao 
final do prazo, deve-se aplicar a aliquota com todas as casas decimais, causando, eventualmente, diferenças de 0,01 
p.p. eni módulo. 
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Comparação desta avaliacão com as últimas três 
R 

Estatísticas e Resultados Exercícios 

Item 2016 2017 2018 2019 

Total de Servidores Ativos 4013 4132 4115 4401 

Total de Servidores Aposentados 585, 690 809 895 

Total de Pensionistas 63 80 88 91 

Folha Salarial dos Ativos (R$) 13.882.794,15 16.329338,96 16.905.932,17 18.296.279,41 

Salário Médio (RS) 3.459,46 3.951.92 4.108,37 4.157,30 

Folha Salarial dos Inativos (R$) 3.168.522,21 3.860.686,61 5.023.146,17 5.894384,11 

Beneficio Médio (R$) 4.889,69 5.013,88 5.599.94 5.978.28 

Aliquota de Contribuição, incluindo Custo 
Normal e Especial e Auxílios, e a 37,87% 38,26% 41,43% 43,43% 

compensação (% da Folha de Ativos) 
Idade Média 

Servidores em Atividade 41,29 42,00 42,00 42,32 

Servidores Inativos 60,48 60,61 61,11 61,49 

Pensionistas 48,70 46,31 46,00 46.74 , 
Reserva Matemática Total (somente Regime 
de Capitalização) 

1.122.362.468,60 1.326.772.790,57 1350.676.489,00 1.505.608.819,76 

Benefícios a Conceder 624.579.770,99 717.793.005,33 572.871.878,11 591.996.043,27 
,-

Benefícios Concedidos 497.782.697,61 608.979.785,24 777.804.610.89 913.612.776,49 

Patrimônio 288.822.784,88 366.114.596,59 446.483.646,83 516.910.603,03 

Estimativa da Compensação Previdenciária 
[Receber (+) ou Pagar (-)1 

145.019.941,59 170.361.830,39 182.288.764,59 201.316.446,27 

Resultado [Superávit (+) ou Déficit (-1 -688.519.742,13 -790.296.363,59 -721.904.077,58 -787381.770,46 

Hipdteses Atuariais Exercícios 

Item 2016 2017 2018 2019 

Método Atuarial (aposentadorias) 
— 

PUC PUC PUC 
.-

PUC 
Tábua de Mortalidade para fins: 

de Aposentadoria IBGE-2013 IBGE 2014 IBGE 2015 IBGE 2016 

de Morte de Ativo ou Inativo IBGE-2013 IBGE 2014 IBGE 2015 IBGE 2016 

de Morte de Inválido IBGE-2013 IBGE 2014 IBGE 2015 IBGE 2016 

Tábua de Entrada em Invalidez alvaro alvaro alvaro alvaro 

Taxas de longo prazo (a.a.) 
Retorno de Investimentos 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Crescimento Salarial 1,00% 1,00% 1,00% 1.00% 
Crescimento do Benefício 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fator de Determinação do Valor Real 97,80% 97,80% 98,66% 98,66% 

Base Exercicios 

Item 2016 2017 2013 2019 

Data da Avaliação janeiro-2016 janeiro-2017 janeiro-2018 dezembro-2018 

Inflação do Período (LNIPC) 6,29% 2,95%
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O quadro da página anterior mostra os resultados e as hipóteses utilizadas desta avaliação'?' 
atuarial e das três imediatamente anteriores. O intuito é mostrar os impactos de possíveis 
mudanças na base técnica e explicar o movimento da aliquota ao longo do período, 
compreendido nas três avaliações realizadas. Como vimos ao longo do relatório, as principais 
variáveis de impacto, além da base técnica, são a idade média, a remuneração média e o 
tempo de contribuição médio e, apenas, observaremos o que for significativo ou o que for 
possível, pois algumas variáveis (tempo de contribuição, hipóteses da compensação, etc.) não 
são apresentadas no DRAA, que é o documento disponível na "Internet". 

Comparacão desta avaliacão com as últimas três (cont-) 

a) Estatísticas e Resultados 

Observando-se as três últimas avaliações, nota-se uma variação no número de servidores 
em atividade e também nos inativos e pensionistas. Em relação à primeira avaliação, 
realizada em 2016, houve um aumento de 9,67% no número de servidores em atividade, 
um aumento de 52,99% no número de servidores aposentados e um aumento do número 
de pensionistas em 44,44%. 

Como o aumento real (aumento verificado descontada a inflação do período medida pelo 
índice previsto na política de investimentos informado a seguir) da média dos salários dos 
servidores em atividade (6,02% a.a.) ficou acima da hipótese utilizada ao longo do tempo 
(1,00% a.a.), temos um impacto de aumento no Custo Normal e nas Reservas 
Matemáticas de Benefícios a Conceder. 

O aumento do número dos aposentados se dá pelo servidor atingir as elegibilidades e isso 
deve ser verificado pelo Instituto para que as avaliações reflitam a realidade. Para realizar 
a avaliação atuarial, o atuário projeta a data de aposentadoria de cada servidor para definir 
o custo e, por isso, uma aposentadoria precoce pode impactar no plano de forma a 
aumentar as reservas matemáticas e as alíquotas. 

Quanto às pensões, podemos notar que o aumento da quantidade de benefícios é dada, 
provavelmente, pelo número de mortes de servidores em atividade ser maior do que 
daqueles que já se encontravam recebendo benefícios de pensão. 

A idade média dos servidores em atividade, em relação à avaliação mais antiga em estudo 
(2016), aumentou 0,34 anos em média, abaixo do 1,00 ano relativo ao prazo entre as 
datas-bases das avaliações, provocando um impacto de redução no Custo Normal devido à 
entrada de servidores mais jovens, com tempo maior para contribuir, ou saída de 
servidores mais velhos, por morte ou aposentadoria ou exoneração. 

3 6 



Ra,nui 
1111~11~~~111.11~1011~• , ,rwo,

7— DESTAQUES: SOMENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 

Comparação desta avaliação com as últimas três (cont.) 

A idade média dos servidores inativos aumentou 0,34 anos, em média, desde a avaliação 
mais antiga em estudo (2016), abaixo dos 1,00 anos relativos ao prazo entre as datas-bases 
das avaliações. Este fato pode ter ocorrido pela entrada de novos aposentados com idade 
mais baixa e, ao mesmo tempo, morte de algum aposentado com idade alta, provocando 
um impacto no custo de forma a aumentar as Reservas e a alíquota do Custo Especial, pois 
quanto menor a idade maior será a responsabilidade atuarial, pois estaremos mais distantes 
da morte. 

Com o mesmo raciocínio, verificando-se a redução da idade média dos pensionistas em 
0,65 anos, em média, que pode ter sido provocada pela morte de servidores mais jovens 
do que os que já se encontravam recebendo o benefício de Pensão por Morte ou morte de 
beneficiários com idade superior, temos que o impacto no custo é de aumento. 

Como o aumento real da média do valor dos benefícios (7,86% a.a.) é superior à hipótese 
formulada (0,00% a.a.), temos um crescimento na Reserva Matemática de Benefícios 
Concedidos e, por consequência, um impacto no Custo Especial. O principal impacto é 
devido às próprias concessões e, não, por reajuste. A paridade também afeta o índice. 

O movimento crescente das reservas de benefícios concedidos e da reserva a conceder está 
condizente com os impactos verificados até aqui e são justificados, principalmente pelo 
impacto sobre a Reserva de Concedidos, devido aos novos aposentados e pensionistas e o 
aumento real do valor dos benefícios, e das Reservas de Benefícios a Conceder devido ao 
aumento do salário médio e do número de Servidores em Atividade. 

Não há condições de se apresentar uma análise sobre o movimento dos valores da 
Compensação Financeira, pois o DRAA não expõe as premissas utilizadas. 

b) Hipóteses Atuariais 

As hipóteses com maior impacto sobre os resultados da avaliação atuarial são as tábuas 
biornétricas para os fatores geradores de sobrevivência e morte, o retorno de investimentos 
e o crescimento da remuneração dos servidores em atividade e inativos. 

Podemos verificar que as tábuas entre as avaliações são IBGE para o evento 
sobrevivência, conforme previsto na Portaria 464 de 2018. O impacto é de aumento no 
Custo e nas Reservas Matemáticas, pois a expectativa de vida aumenta a cada ano. 

A hipótese de crescimento salarial dos servidores em atividade é diferente em cada urna 
das avaliações devido a metodologia para sua definição em observação dos últimos anos 
de reajustes. O impacto no custo se dá no valor do benefício futuro, .que depende Jesta 
variável. Veja análise a seguir com os Percentuais de Crescimento Salarial t",%CS). 
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Comparação desta avaliação com as últimas três (cont.) 

A melhor análise para se definir a hipótese de crescimento salarial é observar a 
legislação que define a carreira dos servidores e medir o impacto dos reajustes pré 
determinados. Este estudo deve ser realizado periodicamente como uma política de 
boas práticas e pela observação da Portaria 464 de 2018. 

Abaixo demonstramos a taxa real de crescimento salarial da folha de pagamentos dos 
Servidores do RPPS. As taxas anuais foram calculadas em comparação das folhas de 
pagamentos entre os períodos, excluindo-se os beneficiários dos salários que não constam 
das duas folhas simultaneamente. A coluna "Total" é o acúmulo das taxas. Note que o ano 
indicado refere-se ao do exercício do DRAA e, não, da base dos dados das avaliações 
realizadas. O ideal é que a taxa apresentada na coluna "Variação Real", como vemos, 
esteja sempre abaixo da hipótese (1,00% a.a.) analisada no longo prazo. 

Crescimento Salarial Real 2016 2017 2018 "Total" Variação 
Real a.a. 
-2,77% 

1 %CS - Crescimento Salarial 5,81% 3,96% 1,19% 11,31% 
- i Índice de Inflação: INIPC (IBGE) 10,67% 6,29% 2,95% 21,10% 

Abaixo demonstramos a taxa real de crescimento real dos benefícios concedidos da folha 
de pagamentos dos Servidores Inativos e Pensionistas. As taxas anuais foram calculadas 
em comparação das folhas de pagamentos entre os períodos, excluindo-se os beneficiários 
dos benefícios que não constam das duas folhas simultaneamente. A coluna "Total" é o 
acúmulo das taxas. Note que o ano indicado refere-se ao do exercício do DRAA e, não, da 
base dos dados das avaliações realizadas. O ideal é que a taxa apresentada na coluna 
"Variação Real", como vemos, esteja sempre abaixo da hipótese (1,00% a.a.) analisada no 
longo prazo. 

Crescimento Real do Beneficio 2016 2017 2018 "Total" Variação 
Real a.a. 
-0,75% 

%CS - Crescimento Salarial 2,54% 11,69% 3,37% 18,38% 
Índice de Inflação: INFC (IBGE) 10,67% 6,29% 2,95% 21,10% 

Quanto à hipótese de crescimento para o valor dos benefícios é igual em todas as 
avaliações. A hipótese atual se justifica pela expectativa de reajuste futuro baseados na 
reposição inflacionária. 

Quanto à rentabilidade do pbno, a hipótese de Retomo de Investimentos é igual em todas 
as avaliações e corresponde ao valor máximo permitido pela legislação. O impacto é de 
aumento no custo quanto menor for a taxa, pois é uma taxa de desconto para o cálcu!o do 
valor atual dos benefícios futuros. 
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Nas últimas três avaliações atuariais, desde 2016, ficaram estabelecidas as alíquotas 
contribuição de 37,87%, 38,26% e 41,43%. Considerando-se os Patrimônios de cada 
avaliação anterior, R$ 288.822.784,88, R$ 366.114.596,59 e R$ 446.483.646,83, 
respectivamente, as contribuições mensais, o retomo de investimentos, a inflação do 
período, medida pelo índice previsto na política de investimentos informado a seguir, e as 
despesas com a folha de inativos e os auxílios, temos que o patrimônio líquido estimado é 
de, aproximadamente, R$ 454.451.000,00, R$ 478.044.000,00 e R$ 507.282.000,00, 
respectivamente, considerando a aplicação inicial dos patrimônios informados nas datas-
bases das avaliações em estudo e a evolução do saldo. 

Abaixo demonstramos a taxa real de rentabilidade do ativo do plano disponível para 
aplicações financeiras. As taxas nominais de rentabilidade foram informadas pelos 
responsáveis pelo RPPS. O índice Inflacionário está previsto na Política de Investimentos. 
A coluna "Total" é o acúmulo das taxas. O ideal é que a taxa apresentada na coluna 
"Variação Real" esteja acima da hipótese (6,00%) a.a.. mas num tempo maior de análise. 

Rentabilidade Real do Ativo 2016 2017 2018 "Total" Variação 
Rentabilidade Nominal do Ativo 15,44% 11,89% 10,06% 42,16% 1 Real a.a. i 
Índice de Inflação: INPC (IBGE) 6,29% 2,95% 3,75% 13,52% 7,79% I 

O valor do Patrimônio, constituído até a data da atual avaliação é de RS 516.910.603,03 
que, comparado aos valores calculados conforme parágrafo anterior, indica uma diferença 
positiva, contribuindo para a redução do déficit histórico. O ativo é composto da seguinte 
forma: 

Bancos Conta Movimento: R$ 2.383,42 
Aplicações Financeiras: R$ 516.879.561,17 
Imobilizado: R$ 28.658,44 

O mercado financeiro vem sofrendo mudanças e observamos redução na rentabilidade das 
aplicações do patrimônio do RPPS. O Instituto deverá aplicá-lo de forma que a 
rentabilidade seja significativamente superior à Meta Atuarial prevista nesta avaliação, 
que é de 6,00% a.a. acima da inflação, que poderá ser medida pelo IPCA - índice de 
Preços ao Consumidor Amplo do IBGE ou a critério dos representantes. 

Observa-se unia tendência de queda da Selic, e os administradores do fundo deverão 
rever seus planos de investimentos, aumentando o risco para galgar maiores taxas ou 
reduzir a taxa de juros atuarial do plano previdenciário, o que acarretará um 
aumento das reservas matemáticas. A Secretaria de Previdência criou um 
mecanismo para a definição da taxa de juros, que depende do prazo médio do 
passivo atuarial, e deve ser observado o parecer deste relatório. 
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á 
Devido às características do Plano Financeiro, não há sentido em se comparar o efeito d" 
variáveis sobre o valor das Reservas Matemáticas e das alíquotas. O quadro a seguir 
apenas mostra a evolução da massa do plano que vinha vigorando, que era um Plano 
Previdenciário, para o Plano Financeiro. 

Comparação desta avaliação com as últimas três 

E,starísticas e Resultados Exercícios 

Item 2016 2017 2018 2019 

Total de Serv:,- res Ativos O O O O 
Total de Servidores Aposentados 376 364 351 343 
Total de Pensionistas 952 257 258 255 
Folha Salarial dos Ativos (R$) 0,00 0,00 0,00 18.296.279,41 

Salário Médio dos Ativos (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Folha Salarial dos Inativos (R$) 2.855.670,82 2.821.917,64 2.934.941,36 3.004.931,39 

Benefício Médio dos Ativos (RS) 4.547.25 4.544,15 4.819,28 5.024,97 
Alíquota de Contribuição, incluindo Custo 
Normal e Especial e Auxilies, e a 
compensação (% da Folha de Ativos) 

22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 

Idade Média • 
Servidores em Atividade 0.00 0,00 0,00 0.00 
Servidores Inativos 71,56 72.10 73.04 73,80 
Pensionistas 64,55 65,63 66.57 66,96 

Patrimônio 0,00 92.997,94 113.228,09 129312,37 
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8 —ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: SOMENTE PLANO PREVIDENCIÁRIO 

A análise de sensibilidade tem objetivo de mostrar aos administradores do RPPS os impa 
sobre os custos e reservas matemáticas diante de uma mudança em uma ou mais variáv 
envolvidas em todo o planejamento para manutenção do fundo previdenciário. Em outras ° 
palavras, quão sensível é o custo do plano em face da mudança de uma hipótese atuarial. 

As hipóteses que mais afetam os resultados, como vimos, que estarão em nossos comentários 
a seguir, são as que definem diretamente o valor dos benefícios futuros e o valor dos 
compromissos atuais para o pagamento desses benefícios. 

a) Taxa de Juros Real 
b) Crescimento Real do Salário do Servidor em Atividade 
c) Crescimento Real do Valor do Benefício Concedido 
d) Tábua de Sobrevivência 

Todas as avaliações realizadas nesse item desconsideram a Compensação Financeira. 

Taxa de Juros Real 

A taxa de juros máxima permitida pela legislação é de 6,00% a.a. e é utilizada para definir o valor 
atual dos benefícios futuros (reservas matemáticas), sendo um fator de desconto, ou seja, reduz o valor 
dos compromissos considerando que haverá ganhos reais de capital sobre as garantias financeiras a 
serem usadas para o pagamento dos benefícios a serem concedidos. Portanto, reduzindo-se a taxa de 
juros teremos um aumento dos valores das reservas matemáticas e, por consequência, aumento dos 
custos. 

Podemos observar que a taxa de juros é uma hipótese que deve ser acompanhada com muito rigor, 
pois está diretamente ligada a um organismo fora do controle do RPPS, o mercado financeiro, que 
possui inúmeras variáveis e inúmeros agentes influenciadores. É de se esperar uma recomendação da 
SPS — Secretaria de Previdência Social a fim de baixar o teto de 6,00% a níveis mais aceitáveis para a 
garantia de rentabilidade futura dos ativos do RPPS. 

Mantendo-se fixas as variáveis citadas (tábua de sobrevivência, crescimento real salarial e dos 
benefícios), baixando-se a taxa de juros em 0,25 p.p. e 0,50 p.p. temos a seguinte comparação em 
relação aos resultados obtidos na avaliação atuarial linha da tabela) (também se observa resultados 
com a taxa zero, pois há exigência na legislação): 

Taxa de Juros RMBC % ar R.MBaC Var CN Var CE Var 

6.00% a.a. 913.612.776.49 591.996.043,27 14.80% 16,00% 
5,75% a.a. 936.087.650,79 2.46% 618.162.268,38 4,42% 15.55% 5,09% 16,00% 0,00% 
5.50% a.a. 960.207.028,09 5,10% 646.518.878,86 9,21% 16.37% 10,59% 16.00% 0,00% 

0,00%10,00% a.a. 1.982.822.313,06 117,03% 2.184.292.262,65 268.97% 63,59% 329,65% 16.00% 

RM:BC = Reserva Ma tenuitica de Benefícios Concedidos CN = Custo Normal das Aposentadorias 

O percentual apresentado é o CN — Custo Normal para as aposentadorias programáveis, pois 
reflete a parte de maior significância do custo e o objetivo é mostrar o impacto. O CE — Custo 
Especial não é diretamente proporcional à variação (Var) das Reservas Matemáticas devido 
ao desconto do Ativo para definição do Passivo Atuarial a descoberto. 
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8— ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: SOMENTE PLANO PREVEDENCIÁRI 

Crescimento Real do Salário do Servidor em Atividade 

Praticamente, o valor do benefício de aposentadoria é o último salário do Servidor. Sabemos 
que existe a possibilidade de um servidor iniciar sua carreira em um cargo simples, recebendo 
um salário mínimo, e chegar a data de sua aposentadoria recebendo o maior salário entre os 
demais colegas de trabalho. É óbvio que existem servidores que sempre receberão um salário 
mínimo e outros que sempre receberão um salário mediano e terão reajustes salariais iguais ou 
próximos da inflação. Por outro lado, por motivação de promoções, existem exemplos que 
terão reajustes acima da inflação. 

A taxa de crescimento real mínima obrigatória pela legislação é de 1,00% a.a. e é utilizada 
para definir o valor dos benefícios futuros. Devemos lembrar que o cálculo é feito 
individualmente e que cada servidor possui um valor de salário na data da avaliação e um 
prazo para atingir a elegibilidade para sua aposentadoria. Portanto, a taxa usada é uma média 
e pode afetar os resultados significativamente. 

Essa variável pode ser medida pelo RPPS, observando-se a carreira de cada servidor desde 
sua admissão até a data da avaliação ou até a data da aposentadoria. Não podemos usar uma 
taxa inferior, mas devemos usar uma taxa realista, com base em dados retirados da evolução 
dos salários dos servidores e na política de reposição inflacionária e cessão de ganhos reais 
para o médio e longo prazos, mostrando responsabilidade e transparência ria administração. 

Mantendo-se fixas as variáveis citadas (tábua de sobrevivência, taxa de juros e crescimento 
real dos benefícios), aumentando-se a taxa de crescimento salarial em 0,25 p.p. e 0,50 p.p. 
temos a seguinte comparação em relação aos resultados obtidos na avaliação atuarial (1 linha 
da tabela): 

Crescimento Salarial RMBC Var RMBaC Var CN Var CE Var _ 

1,00% a.a. 913.612.776,49 591.996.043,27 14.80% 16,00% 
1.25% a.a. 913.612.776,49 0,00% 599.691.991,83 1,30% 15,04% 1,59% 16.00% 0,00% 
1.50% a.a. 913.612.776,49 0,00% 607.091.942,37 2,55% 15.29% 3,28% 16.00% 0,00% 

RNIRC = Reserva Matemática de Benelkios Concedidos 

RMBaC = Reserva Matematii= de Benefícios a Conceder 

Crescimento Real do Valor do Benefício Concedido 

CN = Custo Normal das Aposentadorias 

CE = Custo Especial 

A variável anterior analisada mostra a definição do valor do benefício inicial de 
aposentadoria, calculado a partir do salário na data da avaliação e a expectativa de 
crescimento acima da inflação. A taxa de crescimento real do benefício tem o mesmo 
principio, ou seja, mede o crescimento do valor do benefício acima da inflação entre a data da 
aposentad, da e a data da sua morte ou, se houver, de seu beneficiário. 
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8— ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: SOMENTE PLANO PREVIDENC1ÁRIO 

Crescimento Real do Valor do Beneficio Concedido (cont.) 

Não há previsão na legislação para uma taxa de crescimento real mínima, pois os reajustes.. 
dos valores dos benefícios têm suas regras próprias e não costumam ultrapassar 
significativamente a inflação. Caso haja observação de ganho acima da inflação e seja uma 
tendência, é de suma importância o uso da taxa positiva para medir os compromissos do plano 
previdenciário. Da mesma forma que a taxa usada sobre os salários durante a fase laborativa, 
devemos lembrar que o cálculo é feito individualmente e que o cálculo deve ser feito a partir 
de uma taxa média. 

É comum a percepção de que não há crescimento real do valor dos benefícios após sua 
concessão, mas essa variável pode e deve ser medida pelo RPPS. 

Mantendo-se fixas as variáveis citadas (tábua de sobrevivência, taxa de juros e crescimento 
real dos salários), aumentando-se a taxa de crescimento dos benefícios em 0,25 p.p. e 0,50 
p.p. temos a seguinte comparação em relação aos resultados obtidos na avaliação atuarial (P 
linha da tabela): 

Cresc. do Beneficio Rmuç Var R1113aC Var CN Var CE Var 
0,00% a.a. 913.612.776,49 591.996.043.27' 14,80% 16,00% 
0,25% a.a. 936.270.373.35 2,48% 620.530.252,56 4,82% 15,62% 5,51% 16,00% 0,00% 
0.50% a.a. 959.750.221,70 5,05% 650.426.052,74 9,87% 16,50% 11,47% 16,00% 0,00%,

RMIIC = Reserva Matemática de Benefícios Concedidos 
RIVLBaC zr. Reserva Matemática de Benefícios a Conceder 

CN = Custo Normal das Aposentadorias 
CE = Custo Especial 

Note que a taxa afeta as reservas de benefícios ainda não concedidos (RMBaC), pois o valor 
atual considera todo o fluxo de pagamentos após a aposentadoria, inclusos os reajustes. 

Tábua de Sobrevivência 

A tábua de sobrevivência define a expectativa de vida dos servidores, ou seja, o prazo pelo 
qual receberão os benefícios de aposentadoria. De maneira simples podemos dizer que a 
reserva é a multiplicação do valor do beneficio pelo prazo que será pago ao beneficiário, 
descontada a taxa de juros. A legislação define como prazo mínimo o obtido pela aplicação da 
tábua divulgada anualmente pelo IBGE. Portanto, a cada nova tábua divulgada, temos um 
aumento da expectativa de vida, reproduzindo os ganhos de saúde da população que refletem 
no estudo atuarial com um aumento dos valores das reservas matemáticas e, por 
consequência, aumento dos custos. 

O estudo do IBGE é nacional e gera indagações a todo administrador atento. pois sua 
população de servidores é selecionada e localizada, podendo não refletir a mesma expectativa 
de vida. Porém, temos reflexos para dois extremos: 

a) A massa em estudo pode ter expectativa de vida superior, 
b) A massa em estudo pode ter expectativa de vida inferior. 
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8— ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: SOMENTE PLANO PREVIDENCIÁRIO 

Tábua de Sobrevivência (cont.) 

Supondo-se que a expectativa de vida da massa em estudo seja inferior à da tábua utilizada, 
temos resultados que refletirão um superávit atuarial no futuro, pois as reservas matemáticas 
estarão calculadas em valor superior ao realmente necessário. Em outras palavras, as 
contribuições definidas na atual avaliação formarão uma reserva financeira para garantir o 
pagamento de benefícios por um determinado prazo que não se verificará, pois o beneficiário 
falecerá antes do previsto. Como um plano previdenciário não possui prazo de duração, em 
algum momento a massa de servidores será diferente e se enquadrará na tábua vigente. 

Mantendo-se fixas as variáveis citadas (taxa de juros, crescimento real salarial e dos 
benefícios), trocando-se a tábua por uma teoricamente ultrapassada (a AT 1949 ainda reflete a 
sobrevivência de muitos grupos fechados no Brasil e na América Latina) temos a seguinte 
comparação em relação aos resultados obtidos na avaliação atuarial (P linha da tabela): 

É de se esperar uma recomendação da SPS — Secretaria de Previdência Social para que seja 
estudada a aderência dessa hipótese à massa em estudo, obrigando o RPPS a utilizar uma 
tábua de sobrevivência mais adequada, que reflita a expectativa de vida real da massa. 

Tábua de Sobrevivência IINTBC Var R.M:BaC Var CN Var CE Var 
IBGE 2016 913.612.776,49 591.996.043,27 14,80% 16,00% 
"IBGE 2015 905.664345,33 -0,87% 586.845.677,69 -0,87% 14.65% -0,99% 16,00% 0,00% 

AT-1949 846.188.153.59 -7,38% 542.564373,66 -8.35% 13.39% -9.55% 16,00% 0.00% 
AT-2000 945.041.056,00 3,44% 631.659.778,17 6,70% 16,17% 9.25% 16,00% 0,00% 

RNIBC = Reserva Matemática de Benefícios Concedidos 
RN1BaC = Reserva Matemática de Beneficies a Conceder 

CN = Custo Normal das Aposentadorias 
CE = Custo Especial 

Inversamente, como já podemos ver na tabela acima, uma tábua mais moderna, como a AT 
2000, reflete nos custos e reservas matemáticas de modo a aumentar seus valores, devido a 
expectativa aplicada ser maior. Como vimos, não podémos escolher a tábua pelo resultado 
que apresenta e, sim, pela sua aderência a massa em estudo e, principalmente, que possa estar 
aderente no médio prazo quando observada a idade média da população atual e as possíveis 
reposições de aposentados e aumento da massa por servidores mais jovens que os atuais. 

Diversos 

Existem diversos outros parâmetros que poderiam ser analisados, mas não é o intuito deste 
relatório e devemos lembrar que a avaliação é feita anualmente para percepção de possíveis 
desvios e ajustamento de parâmetros. Uni bom exemplo é o critério de uso da idade do 
servidor, pois o arredondamento para baixo aumenta o prazo para a aposentadoria, reduzindo 
o Custo Normal, e aumenta o prazo para o fim da vida, aumentando o Custo Especial. A 
avaliação realizada, apresentada neste relatório, considera a idade exata em vez de 
arredondar, otimizando os resultados. 
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9— Complemento do DRAA 

Devido a falta de espaço nos campos do DRAA CADPREV, entendendo a importância d 
solicitações, colocamos abaixo os textos que deveriam constar daquele instrumento. Nota-se a' 
referência de cada campo pelos nomes das abas e títulos do sistema CADPREV. Os textos 
que não constarem abaixo estão colocados ao longo do relatório sobre os resultados da 
Avaliação Atuarial como de costume. 

Base Cadastral - Avaliação Critica e Tratamento da Base Cadastral 

a) Consistência da Base Cadastral 
Considera-se inconsistente a informação que não pode ser definida como totalmente 
correta, pois devemos chamar atenção dos gestores para uma possível discrepância na 
base de dados ainda que não se tenha a certeza de erro (exemplo: há informação de 
estado civil casado, mas não há a data de nascimento do cônjuge). A completude é 
simplesmente a falta da informação, mas não é constada quando o teste de consistência 
é negativo (exemplo: falta de data de nascimento para solteiros não é considerado erro 
nem falta de completude). 

b) Tratamento da Base Cadastral 
A estimativa de conteúdo é permitida e deve ser relatada. Note a relação desta tabelã 
com a anterior. Aqui pode ser verificado o detalhamento dos argumentos que levam a 
anotação do erro do itein anterior, bem como a quantidade e a solução tomada. As 
principais hipóteses constam deste relatório. É claro que uma hipótese pode afetar o 
resultado da avaliação, mas pesquisas sobre massas de servidores indicam que as 
hipóteses formuladas são próximas da realidade ou não afetam com grande 
significância os resultados esperados quando da observação da correção e completude 
da base de dados. 

Entendemos que as tabelas e os comentários acima incentivem os gestores a melhorarem sua 
base de dados, pois a sua fidedignidade define o melhor cenário para a avaliação atuarial. 

Base Técnica - Hipóteses Atuariais 

a) Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média 
A partir da Data de Admissão validada, retroagimos essa data pelo tempo de serviço 
público anterior, ignorando se houve lapso temporal entre o período cun ido 
anteriormente, definindo a Data Inicial de Admissão no Serviço Público. O ano mais 
recente entre 1994 e a data descrita define o ano de início da observação da média. A 
definição se será usada a média é dada pela observação das regras de aposentadoria 
(Constituição, EC 20. EC 41). O valor do benefício é o salário projetado, reduzido em 
caso de benefício projetado ser proporcional, multiplicado pelo fator a seguir. 
limiJActo a 100%, o fator é a média dos fatores de desconto mensais [(1 + taxa de 
crescimento salarial) A -(idade de aposentadoria — idade de entrada no serviço 
público)), considerados a hipótese de Crescimento Real de Salário e o prazo entr.: a 
Data Inicial k1994 ou posterior) e a Data de Aposentadoria Projetada. 
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Base Técnica - Hipóteses Atuariais (cont.) 

b) Descrição da Hipótese de Novos Entrantes 
A cada cinco anos haverá reposição da massa de Servidores em Atividade enf" 
quantidade suficiente para voltarmos ao número do ano zero (um para um), a idade 
média será considerada a do ano zero, mas o salário médio será o que for evoluído a 
partir da hipótese de crescimento e a permanência dos Servidores no período. Esses 
novos indivíduos estarão sujeitos às probabilidades de morte e entrada em invalidez e 
poderão gerar esses benefícios. 

c) Critério para Entrada em Aposentadoria 
Verificadas as regras previstas na Constituição (antes da EC 20, entre a EC 20 e a EC 
41 e após a EC 41), dentre as aplicáveis ao Servidor Ativo toma-se a menor idade. 

Resultados - Custo Suplementar 

a) Prazo de Amortização: Justificativa 
O prazo para amortização considera o ano em que se iniciou a fiscalização do 
parâmetro e o ano da data da primeira implantação em lei do plano que prevê a 
quitação do déficit atuarial. Considerado o prazo máximo legal de 35 anos, temos sua 
redução a cada ano que passou desde 2008 ou da data do primeiro plano, o que ocorreu 
mais recentemente. 

b) Plano de Amortização 
Nota-se a amortização do déficit em sua totalidade dentro do prazo máximo legal de 
35 anos. Observados os ganhos e perdas atuariais e os ganhos e perdas financeiros, 
temos que a evolução do déficit é extremamente difícil de se prever e, por isso, todo 
ano pode haver mudanças no plano de amortização, apenas mantendo a redução do 
prazo em um ano a cada exercício. As hipóteses são mantidas e, a de crescimento 
salarial, afeta o fluxo do equacionamento, pois cresce a base de contribuição 
anualmente (na prática, as aliquotas incidem na folha de salários observada). Em caso 
de escalonamento de alíquotas, além da aliquota inicial, a alíquota adicional anual 
podem ser alteradas. A Base de Cálculo inicial já está acrescida do crescimento 
salarial. A variação real da folha salarial mensal pode afetar o valor do montante anual 
de contribuições. Apesar de toda a base ser anual, a composição do pagamento anual é 
feita por capitalização mensal de doze contribuições mais uma do décimo terceiro. 
Caso o plano seja desenhado por aportes periódicos. temos valores pré definidos e não 
há proporcionalidade em relação a base de cálculo dos salários. 

Veja outras observações específicas ao longo do relatório. 
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Resultados - Parecer Atuarial 

a) Perspectivas de Alteração Futura no Perfil e na Composição da Massa de Segurados 
Exceto se houver um concurso, que não tem previsão até a data de composição deste 
parecer, o perfil e a composição da massa de segurados se manterão estáveis, mas com 
os impactos das novas aposentadorias, das mortes e invalidezes a ocorrer no futuro. A 
Projeção Atuarial mostra a evolução da massa, que também sofre efeito da hipótese de 
novos entrados. Podemos notar na projeção atuarial, o efeito de entradas e saídas 
conforme hipóteses formuladas para todas as ocorrências: morte, invalidez e novos 
entrados. Não usamos a hipótese de rotatividade, pois a incidência de exoneração é 
muito baixa e o impacto de uma ocorrência sobre os custos é pouco significativo e é 
eliminado na avaliação seguinte. 

b) Adequação das Hipóteses Utilizadas às Características da Massa de Segurados e de seus 
Dependentes e Análises de Sensibilidade para os Resultados 

As hipóteses utilizadas estão de acordo com as técnicas atuariais usadas em planos 
previdenciários do tipo Benefícios Definidos. Não há estudo específico de aderência 
de hipóteses, pois a massa de segurados não é significante, mas a experiência mostra 
que as principais hipóteses, que impactam de forma mais forte no custo do plano, são 
suficientes para prever os compromissos do plano. Como a avaliação atuarial é anual, 
e pode ser realizada a qualquer momento, correções nas hipóteses são possíveis e 
corrigem um possível desvio de curso no planejamento da evolução do RPPS. 

As Hipóteses de Composição Familiar são usadas somente se a base de dados for 
inconsistente. 

Utilizamos a hipótese de inflação de 5% a.a. conforme expectativa de médio prazo do 
mercado financeiro para definir o valor real dos salários e dos benefícios. Convém 
observar que as hipóteses econômicas, principalmente a que diz respeito ao 
crescimento salarial, devem ser acompanhadas com o objetivo de podermos ajustá-las 
à realidade, caso esta se mostre diferente, de forma significativa, das hipóteses 
formularia s inicialmente. 

Quanto à hipótese de crescimento paia o valor dos benefícios prevê que os benefícios, 
depois de concedidos, terão aumento acima da inflação. A hipótese atual se justifica 
pela expectativa de reajuste futuro baseados na reposição inflacionária. Os benefícios 
que possuem paridade com o salário da atividade, garantida pela legislação anterior, 
estão em extinção e não geram impacto significativo com o uso da hipótese. Já o 
benefício que mantém paridade com o valor do Salário Mínimo, apesar de não haver 
exigência, utilizamos crescimento real de 1,00% a.a., pois é uma variável com forte 
exposição política e tem sido remunerada acima da inflação ultimamente. 
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Resultados - Parecer Atuarial (cont.) 
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c) Metodologia Utilizada para a Determinação do Valor da Compensação Previdenciária a 
Receber e Impactos nos Resultados 

A Compensação Previdenciária a receber tem base no tempo de contribuição 
informado pelo Ente e se refere ao tempo entre a data de admissão de cada Servidor e 
a data em que foi criado o Regime Próprio de Previdência Social somado ao tempo de 
contribuição anterior à admissão. A Compensação Previdenciária referente aos 
Benefícios Concedidos é calculada na forma da Lei n° 9.796 de 05 de maio de 1999, 
quando ainda não deferidos os valores, sendo estimada em função da média 
compensada entre os Servidores em Atividade, que possuem dados de todo o período 
de contribuição. Havendo valor deferido, o valor mensal gera a Reserva Matemática 
de Benefícios Concedidos a ser reduzida de acordo com cálculo atuarial definido para 
o benefício regular concedido pelo regime instituidor. Quando não há informação do 
tempo anterior e há convênio de compensação, utilizamos o limite de 10% do Valor 
Presente dos Benefícios Futuros, conforme o §5°, Artigo 11 da Portaria MPS n" 
464/2018. A Compensação reduz os compromissos calculados e reduz a alíquota do 
Custo Suplementar. 

d) Identificação dos Principais Riscos do Plano de Benefícios 
Erro na definição da Data de Aposentadoria Programada devido a dados errôneos não 
perceptíveis na análise de consistência. O crescimento real de salários pode ser inferior 
ao previsto reduzindo a expectativa de receita com o plano de amortização de déficit 
que é definido por alíquotas. O crescimento real de salários pode ser superior ao 
previsto e gerar benefícios com valor maior no futuro. A expectativa de vida real pode 
ser superior ao calculado em função da tábua de mortalidade utilizada. O retomo 
financeiro da aplicação dos recursos garantidores do plano pode ser menor que o 
previsto na base técnica. 

e) Diversos 
As bases de cálculo da Taxa Administrativa do exercício anterior e do atual podem ter 
sido calculadas em função das folhas nas datas em que se basearam os dados e podem 
ser divergentes da realizada durante o ano em caso de não estarem disponíveis as 
informações exatas. 
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10— PARECER ATUARIAL 

Com base nos dados que nos foram fornecidos pelo Município de Mogi das Cruzes, pode 
afirmar que tais dados estão satisfatoriamente completos para efeitos de estudos atuariais. 
amplitude e a consistência dos dados estão contemplados no DRAA, que complementa este 
relatório, respectivamente nas abas "Avaliação Crítica" e "Tratamento da Base Cadastral". 

O Casto Mensal está determinado com base em princípios técnicos atuariais geralmente 
aceitos para os planos desta natureza, ou seja, de Benefícios Definidos. A experiência é que 
tal Custo tenha pouca variação, se comparado à Folha Salarial envolvida, desde que as nossas 
hipóteses atuariais elaboradas se verifiquem no longo prazo e as características da massa de 
Servidores (distribuição salarial, etária, etc.) não venham a sofrer grandes variações. 

A formulação utilizada para a definição da Responsabilidade Atuarial, Estimativa de 
Compensação Previdenciária, a Pagar e a Receber, e das alíquotas informadas neste relatório, 
constam em Nota Técnica Atuarial enviada à SPS — Secretaria de Previdência Social. 

As Remunerações, informadas pelo Município, foram consideradas como sendo a base 
contributiva (Salário de Contribuição) e a base de cálculo para a aquisição dos benefícios 
previdenciários (Salário de Benefício). 

Recomendamos que as Contribuições sejam realizadas conforme alíquota indicada neste 
parecer atuarial, sendo fixada uma alíquota para o Servidor e a diferença paga pelo município. 
Caso as alíquotas, referentes ao Servidor, sejam fixadas distintamente, de um órgão municipal 
para outro, lembramos que a diferença para a alíquota total deve ser assumida pelo órgão 
correspondente. 

Como vimos na Base Atuarial, no capítulo 3 deste relatório, a Responsabilidade Atuarial pode 
sofrer alterações em razão das modificações no cenário em que o Plano se insere. Como o 
Ativo Líquido não é suficiente para cobrir esta Responsabilidade, temos o Custo Especial, que 
equilibrará o Plano, de acordo com o cenário atual. 

O plano de custeio define as alíquotas necessárias para garantia de todos os benefícios 
futuros, programáveis ou não, ou seja, garante as aposentadorias, que possuem suas 
regras de elegibilidade, e garante os benefícios de risco, de invalidez e morte sem 
necessidade de repasse de riscos a empresas seguradoras ou resseguradoras. Os 
benefícios de risco podem ocorrer antes ou após a aposentadoria e observamos alíquotas 
segregadas para garantia de pagamento de cada um dos benefícios para os beneficiários 
caso ocorram a morte de Servidores em atividade ou a de aposentados ou a de 
aposentados por invalidèz. 

Os benefícios temporários (Auxílio Doença, Auxílio Reclusão, Salário Família e Salário 
Maternidade) têm suas alíquotas apresentadas considerando-se os valores observados nos três 
anos anteriores à base do exercício desta avaliação atuarial. Nota-se que não há observação no 
Plano Financeiro devido ao critério que mantém todos os servidores em atividade DO Plano 
Previdenciário. 
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O Plano foi separado em Plano Previdenciário e o Plano Financeiro, separando-se a massa 
segurados da seguinte forma: Servidores Inativos, aposentados por qualquer mod2lidade, e 
Pensionistas, com data de concessão de seu benefício previdenciário até 31/12/2009, 
inclusive, e seus beneficiários formarão a massa do Plano Financeiro. 

O Custo Mensal, para que o Plano Previdenciário de Aposentadorias e Pensões do 
Instituto de Previdência do Município de Mogi das Cruzes tenha a garantia de equilíbrio 
atuarial, é de 43,43% da Folha de Remuneração dos Servidores Ativos (R$ 
18.296.279,41), considerando a Compensação Previdenciária, mais a Taxa de 
Administração de 2,00% sobre a folha bruta total dos dois Planos, Previdenciário e 
Financeiro, incluídos os servidores em atividade, os aposentados e pensionistas. 

Considerando que os Servidores contribuirão com 11,00% de suas remunerações, a 
Contribuição Previdenciária do Município será de 32,43%, 16,00% para o Custo 
Especial de amortização do déficit e 16,43% para o Custo Normal. Devido a Segregação 
de Massa, além do custeio acima, temos a obrigação do Ente com os repasses para cobrir 
o pagamento da folha de benefícios. 

Observe que a alíquota de 16,43% foi mantida desde a avaliação anterior, pois o atual 
Plano de Custeio definido em lei prevê este nível de contribuição e a legislação específica 
não permite a redução prevista na página 23. 

A alíquota mínima do Município é de 11,00% devido a paridade prevista na legislação 
específica (art. 2° da Lei 9.717/1998 e art. 4° da Lei 10.887/2004), o que pode ser 
verificado na página 23 para o Plano Previdenciário e, na página 26, para o Financeiro. 

A duração do passivo, conforme previsto na Instrução Normativa n° 2 de 21/12/2018, a ser utilizada na 
próxima avaliação atuarial do exercício seguinte, é 14,33 anos. Este valor deverá ser observado na 
Tabela de Apuração de Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média (a ser divulgada no primeiro 
semestre do ano seguinte à base desta avaliação) para obtenção da taxa de juros a ser utilizada na 
próxima avaliação atuarial (caso não se observe o valor na tabela, usar o imediatamente anterior). A 
taxa deverá ser mote de discussão e aprovação pelos gestores do RPPS, antecedendo a Política de 
Investimentos e a definição da base técnica da próxima avaliação atuarial. 

Este é o primeiro ano em que se demonstra o resultado da duração do passivo, não sendo possível uma 
análise de sua evolução conforme previsto na IN n° 2. A partir da Tabela de Apuração divulgaria pela 
Portaria n'' 50 de 28/12/2018, os prazos a partir de 10 (dez) anos permitem o uso da Taxa de Juros na 
ordem de 6,00% a.a. para o cálculo atuarial do exercício de 2019. Nota-se que, quanto maior o prazo, 
maior será a taxa a ser usada, e vice-versa. A manutenção da mesma base de dados, sem a entrada de 
novos segurados mais jovens, reduz o valor da duração do passivo, reduzindo a Taxa de _Furos 
Parâmetro para a próxima avaliação atuarial. 
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Este relatório está de acordo a Portaria MPAS na 464 de 19/11/2018 além da legislaça 
citada. Alguns itens exigidos, para informação mínima na Avaliação Atuarial, constam 
Nota Técnica Atuarial, do relatório das Projeções Atuariais realizadas e do DRAA — 
Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial, já enviados à SPS sendo, este último, 
entregue em via eletrônica através do "website" do CADPREV - Sistema de Informações do 
Regimes Públicos de Previdência Social. 

Abaixo o quadro com o resumo dos custos do RPPS, separando-se o Plano de Custeio do 
Plano Previdenciário e o Compromisso do Plano Financeiro. 

Plano Financeiro .. 
Item 
Custos Observados 

Aliquota 
% da Base 

Base de Cálculo (mensal) Cus to Dele os al 
em R$ Regra Valor RS 

Aposentadorias programáveis 10.39% reembolso do Ente 18.296.279.41 1.900.983.43 
Aposentadorias por Invalidez 0.00% reembolso do Ente 18.296.279.41 0.00 
Pensões por Morte 6,04% reembolso do Ente 18.296.279.41 1.105.095,28 
Ajuste Contribuição Mínima 0.00% reembolso do Ente 18.296.279,41 0.00 
Taxa de Administração 2.00% folha bruta 0.00 0,00 

Parte do Servidor Adiu 0.00% salário base 18.296.279.41 0,00 
Total do Ente 3.006.078,71 

Aposentados e Pensionistas 
Custeio Exigido 

Aliquota 
% ~Base 

Base de Cálculo Custo Nicas al. 
em RS Regra Valor RS 

Servidor Aposentado 11.00% provento acima do Teto 0.00 '"-- 0.00 
Pensionista 11.00% provento acirres do Teto 0.00 0.00 
Total do Ente 0,00 

Reembolso Mensal Total do Ente 3.006.078.71 
411q.s. tas mit nato da Avaliação Atuarial ieolboa. bases de et:Ocular variai ver.. 

O valo do ame ...bar Is o man* ai pode variar ep ato ema a mo viessentaçaall da. fo (no de bens fie lu. ro is.. bruta 4 definida 

pela suma da todos as pra ventos doo servidoras em atividade  lodo e peno to ais Ia. ato • do is Piou./s. 

P e...Md:Monetário a FAZ...lenir*. Note que a Taza de Adrolnistraçiite rol d• trto as tenda no plano PravldeneidOO. 

Plano Presidericiíerio 
Item 
Custos Observados 

Aliquota 
% da Base 

Base cie Cálculo (mensal) Custo Mensal 
em RS Regra Valor RS 

Aposentadorias programáveis I4,80% salário base 18.296.279,41 2.707.849.35 
Aposentadoria por Invalidez . 1.03% salário base 18.296.279,41 188.45 68 L--
Pensãci por Morte 4.30% salário base 18.296.279.41 786.740.01 
Auxílios 2.72% salário base 18.296.279.41 497.658.80 
Ajuste Contribuição IVICninra 0.00% reembolso do Ente 18.296.279;41 0.00 
Ajuste legal (plano vigente) 2,58% salário base 18.296.279.41 472.044,01 
Déficit Atuarial 16.00% folha bruta 

fr
27_195.794.91 4.35 t.327.19 

Taxa de Administração 2.00% folha bruta 27.195.794.91 543.915,90 
Parte do Servidor Ativo 11,00% salário base 18.296.279,41 -2.012.590,74 

Total do Ente 7-535.396,20 

Ectlidade em Contrapartida 
Custeio Urigido 

Aliquota 
% da Base 

Base de Calculo Custo Mensal 
em RS Regra Valor R$ 

Servidor Aposentado 11..00% provento acima do Teto 1.709.731.73 188.070.49 
Pensionista 11.00% provento acima do Teto 18.180,23 1.999.83 

Tobá do Ente 190.070,32 

7-725466,521 'Contribuição Mensal Total do Ente 
A liqmo sou na nato dm A vallaç ão Atuarial 4C...lisas. na. e. do Slc oba 

rolha bruta O do tinida pela soma do loa,., os provens.o dos servidores via atividade- anos olndn • e P.a. ia  rtís 

dos dois Plano• • P re vide or i*tir. e IFInunceiro. 

benefielo nea didos sO.. pag. s pelo v slot . CObCfildte e.. Stl•PM o desconto de e* bsolsmt., ao. 

Álvaro Henrique Ferraz de Abreu 
Atuário M1BA 1.072 

ALVARO HENRIQUE 
FERRAZ DE 
ABREU:10466418833 

Assinado de forma digltàI por 
ALVARO HENRIQUE FERRAZ 
DE ABREU:14466418333 
Dados: 2019.05.23 14.47:04 
-03'00' 
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4744/2020 (72 
1 1/02/2020

DATA 

INTERESSADO 
IPREM — INSTITUTO DE PREVIDÉ • CIA MUNICIPAL 

Ao Instituto de Previdência Municipal: 

Antes do encaminhamento do presente expediente à Procuradoria Geral 

do Mu ipio, conforme orientação constante das fls. 07, solicitamos a manifestação 

desse ór o. com relação a possibilidade de aplicar as aliquotas de contribuições 

previ rias na forma proposta para o Regime Geral de Previdência, ou seja, 

respe tandi -se as faixas salariais dos servidores estatutários municipais. 

CG evereiro de 2020. 

MAR ÕER1O REGUEIRO CARO 
S retario de Gestão Pública Coordenador de st .o de ecursos Huma 
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(https:ilaacra foha.uol.com brigranafinssi) 

Previdência atualiza tabela de descontos nos 
salários 
Alíquotas para o INSS e regimes de servidores federais valem a partir de março 

4.fev.2020 às ISh55 

Laísa Dall'Agnol (https://wwwl.folha.uol.corn.briautores/laisa-dallagnoi.shimi)

SÃO PAULO A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho publicou no Diário 
Oficial da União" desta terça-feira (4) a tabela atualizada com as faixas de 
aplicação das alíquotas de contribuições previdenciárias criadas pela 
reforma da Previdência (https:ilagOra.foihamoi com.brigranal2019/10/des ---:-rn. 

sa!arios-vao-muciar-com-a-reforma-da-previdencia.shtml). 

Os valores sobre os quais incidirão as alíquotas foram reajustados em 
4,48%. Além disso, o piso para a contribuição também foi atualizado com 
base no salário mínimo de R$ 1.045, que passou a valer neste mês. 

O índice de correção corresponde ao INPC (índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) de 2019, indicador utilizado pelo governo para atualizar 
benefícios e que equivale à inflação para famílias com renda mensal de UM 

a cinco salários mínimos. 

A nova tabela de descontos entrará em vigor a partir de março. 
Para trabalhadores com carteira assinada, vinculados ao RGPS (Regime 
Geral de Previdência Social), as faixas de contribuição ao INSS começam 

(ilaçura.foiha.ucf..conl.br) 



renda acima de R$ 40. , -20. 

Veja os valores 

Confira abaixo as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem 
aplicadas a partir de março 

Faixa salarial Desconto 

Até R$ 1.045 7,5% 

De R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 9% 

De RS 2.089,61 até RS 3.134,40 12% 

De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 14% 

De R$ 6.101,07 até R$ 10.448,00 14,5% 

De RS 10.448,01 até R$ 20_896,00 16,5% 

Servidores da União 

De acordo com a portaria 2.963, os servidores ativos da União, (incluindo 
autarquias e fundações), deverão seguir as alíquotas progressivas, de 
acordo com a faixa salarial. 

Para os servidores federais inativos e pensionistas, a contribuição será 
sobre o que exceder o teto do INSS (RS 6.101,06), explica Wagner Souza, do 
leprev (Instituto de Estudos Previdenciários).. 

rd.r0W13.1101 tu) 
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A cobrança de novas alíquotas para servidores federais vem sendo critic 
pelo Condsef (Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Fede 

"A maioria dos servidores federais, que já está com salários congelados há 
três anos, vai ter a renda reduzida a partir de março. Com os descontos das 
novas aliquotas previdenciárias que vão de 7,5% a 22%, muitos vão sentir no 
contracheque uma redução ainda maior do seu poder de compra", afirma. 

O Condsef diz ainda que, na próxima terça-feira (11), irá ao Ministério da 
Economia, junto a outras entidades representantes de servidores públicos 
federais, cobrar o ministro Paulo Guedes sobre a reposição das perdas 
inflacionárias nos salários do funcionalismo. 

• 
ENDEREÇO DA PÁGINA 

https://agora.folha.uol.com.brigrana/2020/02/previdencia-atualiza-tabeia-
de-descontos-nos-salarios.shtml 
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DATA RU C A )

r INTERESSADO: Minuta de Projeto de LC Alteração da Aliquota Previdenciária do Servidor 

À CGRH 

4.03C-nit gr%

Em atendimento ao solicitado às fls. 62 quando a possibilidade de instituirmos no 
Município aliquotas de contribuição previdenciária de forma progressiva, cumpre esclarecer o que 
segue: 

Conforme Nota Técnita SEI n° 12212/2019/ME da Coordenadoria de Estudos e 
Diretrizes de Nonnatização da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, que analisou 
as regras constitucionais da reforma previdenciária aplicáveis aos RPPS dos Entes Federados 
Subnacionais, para que o ente subnacional institua a alíquota progressiva necessário se faz que o 
mesmo, mediante lei, referende integralmente os dispositivos da reforma previdenciária, Emenda 
Constitucional n° 103. 

Temos ainda que, segundo o parecer do consultor da Apeprem — Associação Paulista de 
Entidades de Previdência do Estado e Municípios, Dr. Douglas Tanus Amari Farias de Figueiredo a 
respeito da necessidade de aprovação de lei para a alteração das alíquotas de contribuição 
previdenciária dos servidores municipais, "a alíquota de contribuição previdenciária a ser cobrada 
pelos entes subnacionais, não pode ser inferior à 14%(quatorze por cento)", excetuada a hipótese do 
RPPS não possuir déficit atuarial, o que não é o caso do Iprem.(videfls. 45) 

Mais adiante, no mesmo parecer, sobre a possibilidade da adoção da alíquota 
progressiva, esclarece que: "a interpretação que tem sido aplicada é que a adoção da alíquota 
progressiva exige uma alíquota efetiva superior à 14%(quatorze por cento), o que ao nosso ver, seria 
completamente impossível pelas faixas de remuneração dos servidores municipais(embcra ta/ 
situação ainda tivesse que ser confirmada em cálculo atuarial)." 

O resultado da consulta solicitada a nosso atuário, Sr. Alvaro Henrique Ferraz de Abreu 
— MIBA 1.072, sobre a possibilidade da aplicação de alíquotas progressivas aos nossos segurados nos 
termos vigentes na EC n° 103,1foi que caso aplicássemos teríamos uma alíquota efetiva próxima de 
11%(onze por cento), ou seja, menor que os 14%(quatorá por cento) mínimos exigidos:posto que 
maioria dos nossos segurados(69,6%) possui remuneração até cinco salários mínimos, valor este 

previsto como ponto de inflexão na tabela de alíquota progressiva do percentual de 14%, sua conclusão 
foi que a alíquota progressiva não poderia ser aplicada aos segurados do Iprem. 

Diante dos argumentos de fato e de direito acima exposto, verifica-se que a alíquota 
progressiva de contribuição previdenciária nã pode ser aplicada aos nossos servidores estatutários 
municipais. 

Anexo ao presente enc Parecer Atuarial, Parecer da A peprem e ; 
Nota Técnica SEI n° 12212/2019/NIE. 
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São Paulo, 14 de fevereiro de 2020. 

TREM - Instituto Municipal de Previdência Social do Município de Mogi das Cruzes 

Ref.: Alíquotas progressivas de Contribuição do Segurado 

Parecer Atuarial 

76 Proc'j.;5.0 ri°

Um plano previdenciário, como o administrado pelo IPREM, tem seu plano de custeio 
definido mediante avaliação atuarial, que calcula os compromissos futuros garantidos em lei e 
a contrapartida para sua cobertura financeira. 

O plano de custeio é de responsabilidade do Ente e dos Segurados e, conforme previsto na 
legislação específica (Lei 9717 de 1998), o custeio mínimo do Ente deve ser em paridade ao 
do segurado e este deve contribui com a mesma alíquota do servidor público federal e, ainda 
em legislação, a Emenda Constitucional 103 de 2019 definiu que a contribuição mínima do 
segurado deva ser de 14% (quatorze por cento) sobre seus proventos. 

A mesma EC 103 permite que as alíquotas sejam progressivas, reduzindo o percentual a ser 
aplicado sobre base de cálculo menor e aumentando para base de cálculo maior. A tabela de 
contribuição definida consta abaixo considerando o salário mínimo vigente na data da EC. 

' Faixas de Valores Alíquota 

0,00 a 998,00 7,50% 

998,01 a 2.000,00 9,00% 

2.000,01 a 3.000,00 12,00% 

3.000,01 a 5.839,45 14,00% 

5.839,46 a 10.000,00 14,50% 

10.000,01 a 

, 

20.000,00 16.50% 

20.000,01 a 39.000,00 19,00% 

39.000,01 a 999.999,00 22,00% 

Para se aplicar as regras da EC 103, faz-se necessário um referendo pela legislação municipal 
às regas previstas no novo texto constitucional, pois a EC é aplicável somente aos servidores 
públicos federais. 

A aplicação da tabela acima sobre a base de dados dos servidores efetivos segurados pelo 
IPREM gera uma alíquota efetiva próxima de 11% (onze por cento), menor que os 14% 
mínimos exigidos. Há uma exceção, que poderia manter o nível de contribuição do segurado 
abaixo dos 14%, que é a manutenção do resultado da avaliação atuarial superavitário, o que 
não ocorre atualmente. 

Abaixo, temos a distribuição salarial (proventos que incidem a contribuição e que fazem parte 
da composição do benefício futuro de aposentadoria) observada na última base de dados 
forn ida para a avaliação atuarial, a do exercício de 2019. Podemos afirmar, que a evolução 
salarial durante o ano de 2019 não afetaria os resultados da análise. 
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Faixa de 
Remuneração 

Número de 
Servidores 

% de 
Servidores 

Remuneração 
Média (R$) 

Idade 
Média 

Tempo . 
no Ente 

Até 3 Salário 
Mínimo 1A59 33,2% 2.087 40.3 4,6 

+de 3 até 5 1.603 - - 36,4% 3.716 41,3 7,6 
+ de 5 até 10 1.161 26,4% 6.286 44,5 11,2 
+ de 10 até 20 177 4,0% 11.165 53,1 27,9 

+ de 20 1 0,0% 20.085 56.8 35,6 
Geral 4.401 100,0% 4.157 42,3 8,2 

Nota-se que a maioria dos segurados em atividade se encontra dentro das faixas salariais até 
cinco salários mínimos, valor próximo do limite de R$ 5.839,45 previsto como ponto de 
inflexão na tabela de alíquota progressivas, quando o percentual passa a ser de 14%, 
mostrando que a maioria contribuiria com aliquota abaixo de 14%. 

Portanto, a tabela progressiva de alíquotas de contribuição não poderia ser aplicada aos 
segurados do LPREM. 

Álvaro Henrique Ferraz de Abreu 
Atuário MIBA 1.072 

ALVARO HENRIQUE 
FERRAZ DE 
ABREU:1046641883 
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Assinado de forma digital por 
ALVARO HENRIQUE FERRAZ 
DE ABREU:10466418833 
Dados: 2020.02.14 08:58:19 
-03'00' 
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Associação PEiulista de Entidades 
Previdência do Estado e Munic 

Gestão "Juntos peio RPPS que queremos" 
Triênio 2018 - 

n' euldtui 1 

APEPREM CONSULTA N° 002.2020 
Aliquota de contribuição previdenciária após a EC 103 

I — Relatório 

Consulta-nos o Presidente e o Vice-Presidente da APEPRElvf — Associação 
Paulista de Entidades de Previdência do Estado e Municípios, sobre o reflexo da Emenda 
Constitucional n° 103, de 2019, especificamente quanto à necessidade de alteração das alíquotas 
de contribuição previdenciária dos servidores municipais e quanto a eventual obrigatoriedade 
de aprovação de lei local. 

Esclarece que há diversos associados enfrentando discussões jurídicas e políticas 
no âmbito de seus municípios, sendo que a referida consulta tem como objetivo auxiliá-los na 
implementação da alíquota e elucidar a questão. 

LI - Da aliquota de contribuição previdenciária após a promulgação da EC 103/19 

A promulgação da Emenda Constitucional trouxe diversos impactos nos regimes 
próprios de previdência social dos entes subnacionais. 

No que tange especificamente às alíquotas de contribuições previdenciárias 
destinadas aos RPPS — Regime Próprio de Previdência Social, cumpre-nos transcrever o que 
dispõe o art. 90, § 4°, da Emenda Constitucional n" 103, de 12 de novembro de 2019: 

"Art. 90 ... 
§ 4° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão 
estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, 
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 aliquotas aplicáveis ao Regime Geral 
de Previdência Social" 

Infere-se, pelo dispositivo acima, que a alíquota dos servidores titulares de cargo 
efetivo, em qualquer dos entes federativos, não poderá ser a menor que o valor estabelecido 
para os servidores federais, excetuada apenas a hipótese do regime previdenciário não possuir 
deficit atuarial. 

Aqui, é importante salientar que no mesmo dispositivo, no §5", a EC 103 abarca 
no conceito de deficit atuarial, os RPPS que possuem o deficit efetivamente explicitado no 
cálculo atuarial, o deficit equacionado e a segregação de massa, extirpando alquer alegação 
ou fundamento elástico que eximiria os Municípios que não possuem et-etiv,.) superávit a não 
observância da alíquota da União. 

- • 1••• 
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Com efeito, o texto constitucional, em regra transitória aplicável até que seja -°'0Den0 r.'::;"
editada lei federal, assim dispôs no art. 11, da Emenda Constitucional n° 103/19: 

Gestão "Juntos pelo RPPS que queremos" 
Triènio 2018- 2021 

"Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a aliquota da contribuição 
previdenciária de que tratam os arts. 4°, 5° e 60 da Lei n° 10.887, de 18 
de junho de 2004, esta será de quatorze por cento" 

Interpretados conjuntamente os dispositivos retro transcritos, chega-se à 
conclusão de que a aliquota de contribuição previdenciária a ser cobrada pelos entes 
subnacionais, não pode ser inferior à 14% (quatorze por cento). 

Não obstante, a EC 103/19, ao dar nova redação ao art. 149, § 1°, da Constituição, 
não deixou dúvidas: 

"Art. 149. ... 
§ 10 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 afiquotas progressivas de acordo com 
o valor da base de contribuição ou do beneficio recebido" 

O preceptivo acima deixa clarividente que é necessária a elaboração e ulterior 
aprovação de lei, do respectivo ente federativo, para que se possa majorar a aliquota de 
contribuição previdenciária a ser cobradas dos servidores ativos, dos aposentados, dos 
pensionistas e a patronal. 

É pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário pátrio de que a 
contribuição previdenciária, inclusive a dos servidores públicos, é espécie de tributo, e se sujeita 
às normas de Direito Tributário (Lei Federal n° 5.172, de 25 de outubro de 1966). 

Nesse diapasão, cabe-nos explicitar a questão, citando o art. 150, 1, da 
Constituição e o art. 90 do Código Tributário Nacional: 

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, 
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça" 

"Art. 90 É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
I - instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, 
quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65-

- 
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Não há dúvidas de que para a majoração da contribuição social dos servidores 

titulares de cargo efetivo no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do município, 
é indispensável lei que a faça. 

Tão verdade que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculada do 
Ministério da Economia, editou a Portaria n° 1.348, de 3 de dezembro de 2019 e estabeleceu 
prazo para que os entes federativos estejam em consonância com a disposição constitucional, 
vigorando no âmbito municipal lei própria adotando a aliquota de contribuição previdenciária 
dos servidores federais (art. 1°, 1, a). 

Mister evidenciar, ainda, a teor do § 1°, do artigo 149, da Constituição, que 
embora os Município possam adotar a alíquota progressiva ali estabelecida, a interpretação que 
tem sido aplicada é que a adoção da aliquota progressiva exige uma alíquota efetiva superior a 
14% (quatorze por cento), o que, ao nosso ver, seria completamente impossível pelas faixas de 
remuneração dos servidores municipais (embora tal situação ainda tivesse que ser confirmada 
em cálculo atuarial). 

Sendo assim, em vista do prazo estabelecido pela Constituição (ao nosso ver a 
aliquota já deveria estar em vigor a partir de março/2020, seguindo a vigência da aliquota dos 
servidores federais), do preceito constitucional e da necessidade de observância do prazo de 90 
(noventa) dias após a aprovação da lei local para que a nova alíquota entre em vigor, 
recomendamos ao Município a aprovação de lei local, com a máxima urgência. 

3) Conclusão e recomendações finais 

Diante de todo o exposto, compreendidas as matérias que regem o caso e a 
situação vertente nos autos, podemos concluir que a adoção da aliquota prevista na Emenda 
Constituição n° 103/19 e no art. 149, § 1° da Constituição deve ser precedida de lei (em 
observância ao princípio da legalidade). 

Era o que nos cabia esclarecer, nos limites da consulta formulada. 

Indaiatuba, aos 14 de fevereiro de 2020. 

Douglas Tanus Amari Farias de Figueiredo 
Consultor .L • r 



• 

• 

1CP 
Brasil 

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) 1 16 0 7 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CeNgn. 

Para verificar as assinaturas dique no link: www.abcprev.com.br/validacao3E4E-9BAF-915C-AD1A ou"%t 

até o sita www.abcprev.com.br/validacao e utilize o código abaixo para verificar se este documento é 

válido. 

Código para verificação: 3E4E-9BAF-9150-AD1A 

II 11 ii 111 ti II III II II itt III 1 III tini 
Hash do Documento 

FEF6C92CBC7CODF4A1DBE342ACOD0931C32982224286E417D795B7739ADEE852 

0(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/02/2020 é(são) : 

Douglas Tanus Amari Farias De Figueiredo - 223.888.848-96 em 

14/02/2020 08:40 UTC-03:00 

Tipo: Certificado Digital 



•••• 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalo 
Secretaria de Previdência 
Subsecretaria dos Regimes Própr;os de Previdência Social 
Coordenação-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal 
Coordenação de Estudos e Diretrizes de Normatização 

Nota Técnica SEI n° 12212/2019/N1E 

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DA REFORMA PREVIDENC1ÁRLk 
APLICÁVEIS AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ENTES 
FEDERADOS SUBNACIONAIS. 

INTERESSADOS: REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO 
DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. A reforma do siszema de prevdêncit social decorrente da Emenda Constitucional (EC) n° 103, 
de 12.11.2019, prescreve um _conjunto de regras aplicável a todos os entes da Federação, outro conjunto 
aplicável somente à União Federal, e, por fim, disposiOes específicas para os entes subnacionais, isto é, 
aplicáveis somente aos Estados, ao Distrito Federai e aos Municípios. 

2. Numa análise das disposições relacionadas aos entes subnacionais, podemos identificar nessa 
reforma constitucional, conforme a lição clássica de José Afonso da Silva: 

(a) normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata; 
(b) normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata; e 
(c) normas de eficácia limitada, não autoaplicável, e dependente de complementação 
legislativa (aplicabilidade diferida). 

3. Como todas as normas constitucionais possuem força normativa, acentue-se que as referidas 
disposições da reforma sempre terão alguma. espécie de eficácia. 

4. Esta Nota Técnica busca analisar e categorizar as normas da aludida reforma previdenciária 
conforme a sua eficácia e aplicabilidade em face dos regimes próprios de previdência social dos entes 
subnacionais, o que tem relevância quanto aos limites e aos resultados da interpretação constitucional. 

5. Feitas estas considerações, passemos ao exame das disposições da EC n° 103, de 2019_ 

1- DAS CLÁUSULAS DE REVOGAÇÃO E DE VIGÊNCIA DA REFORMA 

6. Os arts. 35 e 36 da EC n° 103, de 2019, prescrevem normas complementares, contendo 
cláusula de revogação de dispositivos constitucionais até então em vigor e cláusula de vigência cie 
disposições acrescidas ou alteradas por essa retbnr a, respectivamente. 

7. Em regra, para os RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. todos os 
dispositivos da reforma não expressamente ressalvados pelo art." 36 da EC n" 103, de 12.11.2019, ‘igoram 
desde a data de sua  ~Ao, nos termos de seu inciso III. 

8. Já para dezenninados preceitos da reforma, norninados adiante, a cláusula de vigência 
constante do inciso II do ar. 36 da EC n° 103, de 2019, :abdece um período de vacância, em que o 
início da produção de efeitos jurídicas dar-se-á somente com a publicação de lei do ente , tii:Inaciona; que 
promova e seu referendo integral 



9. Por outro lado, a cláusula de vigência do inciso I do art. 36 leva em consideração o pr 
da anterioridade tributária (nonaeesimal), para determinar que os arts. 11, 28 e 32 da Emenda, que trata 
alíquotas de contribuição do RPPS da União e do RGPS, bem como da alíquota de contribuição previs 
Lei n° 7.689, de 1988, respectivamente, devem entrar em vigor, a partir do primeiro dia do quarto mês 
subsequente ao da data de sua publicação. 

10. A teor do aludido inciso II do art. 36 da EC n° 103, de 2019, a alteração de redação dada pela 
reforma ao art. 149 da Constituição Federal e a cláusula de revogação contida na alínea a do inciso I e nos 
incisos III e IV do art. 35 daquela Emenda não têm aplicabilidade constitucional para os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios enquanto estiverem em período de vacância, já que dependem de 
referendo para o início de sua vigência, mediante a publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo 
Poder Executivo destes entes da Federação, nestes termos: 

EC n° 103,  de 2019 
Art. 35. Ficam revogados: 
I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal: 
a) o § 21 do art. 40; 
b) o § 13 do art. 195; 
II - os arts. 9°. 13 e 15 da Emenda Constitucional n°20, de 15 de dezembro de 1998; 
ifi - os arts. 2°, 60 e 6*-A da Emenda Constitucional n° 41, de 2003; 

- o art. 3° da Emenda Constitucional n° 47, de 2005. 
Art. 36. Esta Emenda Constitucional entrará em vigor: 
I - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda 
Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11,28 e 32; 
LI - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, quanto à alteração promovida* pelo art 1° desta Emenda Constitucional 
no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso 1 e 
nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do 
respectivo Poder Executivo, que as referende integralmente; 
111 - nos demais casos, na data de sua publicação. 
Parágrafo único. A lei de que trata o inciso Il do capta não produzirá efeitos anteriores à data 
de sua publicação. 

11. Assim, enquanto não houver o referendo integral dos mencionados dispositivos da reforma, 
por meio de lei estadual, distrital ou municipal, continua a valer o parágrafo 21 do art. 40 da Constituição, 
bem como valem os arts. 2°, 6° e 6°-A da Emenda Constitucional n° 41, de 2003, e o art. 3° da Emenda 
Constitucional n° 47, de 2005, sendo aplicável, quanto ao art. 149 da Constituição, a redação anterior à data 
de entrada em vigor da EC n° 103,  de 2019. 

12. Isto significa que, sem o referendo mediante lei do ente subnacional, de que trata o inciso 
II do art. 36 da EC n° 103, de 2019, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão instituir 
alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma psvg..ressiva, nem fazer incidir a contribuição 
ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos e pensões que superem o salário 
mínimo, se houver deficit atuarial, pois, em todo o caso, deverá incidir sobre proventos e pensões que 
superem o limite máximo estabelecido para os beneficio s do RGPS, ou que superem o dobro desse limite 
quando o beneficiário for acometido de doença incapacitante. 

13. Além disso, consideram-se ainda vigentes para os entes subnacionais as regras de transição 
dos arts. 2°, 6° e 6°-A da Emenda Constitucional n°41, de 2003, e do art. 3° da Emenda Constitucional n° 47, 
de 2005, nessa hipótese de ausência de lei que referende integralmente a alteração do art. 149 da 
Constituição Federal e a cláusula de revogação da alínea a do inciso 1 e dos incisos III e IV do art. 35 
da EC n° 103, de 2019. 

14. Acresce que a lei estadual, distrital ou municipal, quando se referir ao referendo de que trata o 
inciso Il do art. 36 da EC n° 103, de 2019, terá efeitos  prospectivos, a partir de sua publicação, por força do 
que dispõe o parágrafo único desse mesmo artigo, o qual veda a produção de efeitos retroativos. 

15. Observe-se que nos  parece válidç o referendo da lei estadual.  distrital ou municipal incidir 
apenas sobre a alteracão promovida  pelo art. 1° da EC n° 103,  de 2019.  no art. 149 da Corbtituiçãç  Federal, 
desde que integrai, mesmo que o inciso R do art. 36 da EC n° 103, de 2019, também aborde o referendo para 
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as revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 3 des-WE-m-eirda.Tsto porque a 
aplicação do novo teor do art. 149 da Constituição é relativamente independente da aplicação da imunt 
de parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão em caso de doença incapacitante e das re r de 

transição das reformas constitucionais anteriores das Emendas Constitucionais n°41, de 2003, e 47, d 05 
gt. 07 5 de que tratam as aludidas revogações. 

16. Na hipótese a que se refere o inciso III do art. 36 por exclusão (isto é, "nos demais caso 0t 
reforma decorrente da EC n° 103, de 2019, entra em vigor na data de sua publicação para todos os-regimes 
próprios de previdência social, sendo relevante discernir quais os dispositivos da reforma se aplicam 
imediatamente aos Estados, Distrito Federal e Municípios com eficácia plena dos que se aplicam com 
eficácia limitada ou contida, como veremos a seguir. 

II - DAS INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE 

BOMBEIROS MILITARES 

17. Um exame da redação que a EC n° 103, de 2019, conferiu ao inciso XXI do art. 22 da 
Constituição mostra-nos que a reforma atribuiu à União a competência privativa para editar normas 
gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Essa nova 
competência que se lhe atribuiu tem eficácia plena c aplicabilidade imediata. 

18. Porém, note-se que está mantida, nos termos do art. 42 da CF, a competência dos Estados para 
dispor, em lei estadual específica, tanto sobre as matérias do art. 142, § 30, X (entre outras, a que trata da 
transferência do militar para a inatividade), quanto sobre as pensões militares. 

19. Por conseguinte, os Estados deverão adaptar suas leis específicas ao que vier a ser disposto 
em lei de caráter nacional da União sobre normas gerais de inatividades e pensões das policias militares e 
corpos de bombeiros militares, sob pena de invalidade. 

20. Por sua vez, a situação das inatividades e pensões das policias militares e corpos de bombeiros 
militares do Distrito Federal não sofre qualquer alteração com a reforma do sistema de previdência social 
decorrente da promulgação da EC n° 103, de 2019. E isso porque o regime jurídico de policiais militares e 
bombeiros militares do Distrito Federal continua sendo disciplinado por leis federais, com fundamento no 
inciso XIV do art. 21 da Lei Maior, porquanto essa norma constitucional fixou a competência material 
exclusiva da União para organizar e manter os respectivos órgãos de segurança pública distritais. Da mesma 
forma, essa legislação federal também observará a aludida lei nacional de normas gerais a ser editada pela 
União. 

21. A situação das inatividades e pensões dos policiais civis, inclusive dos policiais civis do 
Distrito Federal, será analisada nos tópicos respectivos dos servidores civis dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

III - DA CONTAGEM RECÍPROCA E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO TEMPO DE 

SERVIÇO MILITAR 

22. O direito à contagem reciproca do tempo de serviço militar e do tempo de contribuição ao 
RGPS ou RPPS, para fins de inativação militar ou aposentadoria, passa a ter previsão constitucional expressa 
no art. 201, § 9°-A, da Carta Magna, com a reforma previdenciária da EC n° 103, de 2019, tendo eficácia 
plena e aplicabuidade imediata. 

23. No entanto, o referido dispositivo, quando interpretado em conjunto com o antecedente § 9° 
do mesmo artigo, leva-nos a concluir que a compe~ão financeira entre as receitas de contribuição 
referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes depende de lei para regulamentá-la, 
tendo eficácia limitada, já que a atual Lei n° 9.196, de 5.5.1999, referente às compensações" financeiras 
inter-re2.-imes previdenciários, não abrange a inatividade militar. Confira-se a redação: 

Art. 201. (...): 

jj 9 Para fins de apersentu,-..!..;r:a, á assegurada a cont.:,..oczn recípr . do tenupo 
contribuição entre c: Je Previdência Social e os regimes próprios 
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previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo rn 
critérios estabelecidos em lei. 
§ 9°-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 
143 e o tempo de contribuição ao Regime Gerai de Previdência Social ou a regime própn 
previdência social terão contagem reciproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, 
e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos 
militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. 

IV — DAS APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS COMUNS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 

DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS 

24. A reforma desconstitucionalizou regras de. elegibilidade da aposentadoria voluntária comum 
dos servidores públicos civis nos regimes próprios de pNvidência.social dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. De acordo.com o dispositivo transcrito a seguir, com exceção da idade mínima, cuja fixação 
exige emenda às respectivas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, os demais requisitos de aposentadoria 
deverão ser estabelecidos mediante lei complementar do respectivo ente federativo (grifos nossos): 

Constituição Federal 
Art. 40. (...). 
§ 1° O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: 

III - no âmbito da União, aos sessenta e dois anos de idade, se mulher, e aos sessenta e cinco 
anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis 
Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em 
lei complementar do respectivo ente federativo. 

25. Portanto, foram desconstitucionalizados os requisitos de tempo de contribuição, tempo de 
efetivo exercício no serviço público e de tempo no cargo efetivo em que,se dará a aposentadoria para todos 
os entes da Federação. A ausência desses parâmetros na Carta Magna implica a eficácia limitada, não 
autoaplicável, dessa norma constitucional de concessão do beneficio de aposentadoria voluntária comum 
dos servidores públicos civis. 

26. Esse modelo previdenciário federal de desconstitucionalização é de observância obrigatória 
pelas Constituições dos Estados e pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, em razão do 
princípio da simetria federativa. 

27. Para salvaguardar expectativas de direito do servidor titular de cargo efetivo, esse que já era, 
ao tempo da reforma, destinatário das regrns constitucionais permanentes do sistema previdenciário próprio, 
e que permaneceria, neste regime, sujeito a novos requisitos (mais exigentes) para a aposentação, foi adotada 
uma disciplina  jurídica de transição entre o sistema jurídico anterior e o novo sistema de previdência social, 
tendo em vista o princípio da segurança jurídica e a proteção da confiança do servidor que tenha ingressado 
no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor da EC n° 103, de 2019. 

28. Por outro lado, em face da eficácia limitada da norma constitucional permanente de concessão 
de aposentadoria voluntária (inciso III do § 10 do art. 40 da Constituição), a qual depende de providência 
legislativa para se concretizar, a reforma estabeleceu _disposições transitórias  para os servidores federais qae 
venham a ingressar no serviçkpáblic=_l cargo efetivo após a data de entrada em vigor da EC n° 103, de 
2019,  também aplicáveis aos que já haviamjnernsado até a data de sua  publicação,  se mais vantajosas, com 
eficácia plena e aplicabilidade imediata enquanto não sobrevier tal complementação legislativa. 

29. Em relação à aposentadoria voluntária comum no RPPS da União, a reforma prescreve urna 
disciplina jurídica de transição nos arts. 4° e 20, e estabelece disposições transitórias no art.I 0 da EC I03,. 
de 2019. 

30. Contudo, o Poder Legislativa decidiu não estender a disciplina jurídica de transição, bem 
como as disposições transitórias da nova Emenda às aposentadorias voluntárias comuns dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Não obstante, para contornar a não autoexecutoriedade da norma do 
inciso 111 do § 1' do art. 40 da Constituição, e a ausén:ia de disposições transitórias para os entes 
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Cin subnacionais, o Poder Constituinte Reformador resolveu recepcionar expressamente as 

constitucionais e infraconstitucionais anteriores à entrada em vigor dessa Emenda, assegurandoOes 
continuidade da vigência em face dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com eficácia phwa e 
aplicabilidade imediata, embora as tenha recebido por prazo certo, isto é, até que sejam promovidfi 
alterações na legislação destes entes subnacionais referente aos respectivos regimes próprios, quando então a 
sua eficácia estará exaurida. 

31. _ A recepção das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à reforma, para os 
entes subnacionais, ocorreu com base no mesmo preceito constante de todos os aludidos artigos da disciplina 
jurídica de transição, bem como o da disposição transitória da EC n° 103, de 2019, relacionados à 
aposentadoria voluntária comum, assim redigido: 

Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em 
vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação 
interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 

V — DAS APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS ESPECIAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 

DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS 

32. Não obstante a reforma das normas constitucionais sobre aposentadorias voluntárias especiais 
advinda da EC n° 103, de 2019, elas continuam não autoaplicáveis, já que dependem de lei complementar do 
respectivo ente federativo para regulamentá-las, ou seja, carecem de integração normativa para viabilizar o 
exercício do direito que consagram, sendo, portanto, de eficácia limitada. 

33. A regulamentação agora deve sobrevir limitada aos requisitos de idade e tempo de 
contribuição diferenciados da regra geral, ou, no caso de professor, com a determinação do requisito de 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 
porquanto a sua idade mínima já foi estabelecida pela reforma como inferior em cinco anos às idades 
mínimas que venham a ser fixadas para os servidores em geral dos respectivos entes federados. 

34. Observe-se que, em relação à União, a eficácia limitada dos parágrafos 40, 4°-A, 4°-B, 4°-C, e 
5° do art. 40 da Constituição, a respeito das aposentadorias voluntárias especiais, acabou sendo integrada 
normativa e temporariamente pela disciplina jurídica de transição dos arts. 4°, 5°, 20 e 21 da EC n° 103, de 
2019, assim como pelas disposições transitórias de seus arts. 10 e 22. 

35. Mas em relação aos Estados, Distrito Federal e Nlunicípios o Poder Constituinte Reformador 
não prescreveu a disciplina jurídica de transição nem as disposições transitórias já referidas, salvo na 
situação específica descrita adiante. Em seu lugar, contornou a não autoexecutoriedade das normas 
constitucionais permanentes sobre aposentadoria voluntária especial recepcionando expressamente e pro 
ternpore as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à entrada em vigor da nova Emenda. 
assegurando-lhes a continuidade da vigência em face desses entes subnacionais, com eficácia plena e 
aplicabilidade imediata, até que sejam promovidas alterações na legislação dos respectivos regimes 
próprios, quando então a sua eficácia estará exaurida. 

36. Destarte, a reforma preservou o quadro jurídico anterior à sua promulgação no que concerne, 
entre outras matérias, à aplicação das normas constitucionais sobre aposentadorias especiais então vigentes, 
as quais continuam a ter aplicação para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a redação citada 
abaixo, enquanto estes não promulgarem a respectiva reforma previdenciária, devendo obediência aos 
condicionamentos impostos pela EC n° 103, de 2019, ou seja, à supremacia da Constituição Federal, já que a 
reforma da Carta do Estado ou da Lei Orgânica do Município trata-se de Poder decorrente. 

Constituicão Federal iredacão antnior à EC n° 103,  de 2019), 
Art. 40. (...) 

§ 4 E vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposent:ricria aos abrangidos pelo regime de que cata este artigo, ressalvados, vai termos 
&tinidos ern leis complementares, os casos de servidores: 

p.Nrtadores de deficiência; 
fl - qu xerçam atividades de risco; 



III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a sa 
integridade física. 
§ 5° Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, 
relação ao disposto no § 1°, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de 
efetivo exercício da.s.funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 
médio. 

37. A propósito, mesmo que as normas sobre aposentadoria especial anteriores à entrada em vigor 
da EC n° 103, de 2019, apresentem incompatibilidade com a redação atribuída pela reforma aos §§ 4°, 4°-A, 
4° B e 4°-C do art. 40 da Constituição, isto não poderá afastar a sua aplicação aos regimes próprios dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a teor do § 10 do art. 4° da EC n° 103, de 2019. 

38. A recepção das aludidas normas constitucionais, com a redação em vigor antes da reforma da 
EC n° 103, de 2019, estende-se à respectiva norma infraconstitucional regulamentadora. É o caso da Lei 
Complementar federal n° 51, de 20.12.1935, que continua a reger, na condição de lei federal de normas 
gerais de abrangência nacional, a aposentadoria especial do servidor policial do Estado, conforme a redação 
transcrita a seguir, até que essa matéria seja alterada para o respectivo regime próprio, por meio de lei 
complementar do ente federativo, nos termos, condições e alcance previstos nos §§ 4° e 4°-B do art. 40 da 
Constituição, com a redação dada pela EC n° 103, de 2019. 

Lei Complementar n°51,  de 1985 (art. 1°) _ 
Art. 1° O servidor público policial será aposentado: 
1 - (Revogado  pela Lei Complementar n° 152.  de 2015) 
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: (Redação dada 
pela Lei Complementar n° 144,  de 2014) 
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de 
exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; (Incluido  pela Lei 
Complementar n° 144,  de 2014) 
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) 
anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. (Incluído  peia 
Lei Complementar n° 144,  de 2014) 

39. A preservação do quadro jurídico anterior à promulgação da EC n° 103, de 2019, no que 
concerne à aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais sobre aposentadorias especiais então 
vigentes, ainda que pro tempore, também implica a da jurisprudência constitucional do colendo Supremo 
Tribunal Federal - STF, consolidada sobre a referida matéria. Assim é que a Súmula Vinculante - SV do 
STF e 33 continua aplicável aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, quanto à observância da 
legislação do Regime Geral de Previdência Social como parâmetro de regulamentação infraconstitucionat da 
aposentadoria especial de que trata o art. 40. §A.°.,  III, da Constituição Federal (na redação anterior à EC n° 
103, de 2019), ou seja, nas atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física, até a edição de lei complementar do respectivo ente federativo. 

40. Para a aposentadoria especial dos servidores com deficiência no âmbito dos regimes próprios 
de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com base no art. 40, § 4°, I, da 
Constituição Federal (mi redação anterior à EC 103, de 2019), à mingua de lei complementar fedesal ou, 
após a promulgação da EC n° 103, de 2019, de lei complementar estadual, distrital ou municipal 
regulamentadora dessa matéria, permanece a necessidade de impetração de mandado de ihjunção para 
viabilizar o exercício desse direito constitucional. 

41. Isso já não ocorre em relação à União, porquanto, com a reforma, houve perda de objeto da 
SV ri° 33 em face deste ente político, bem como não haveria interesse processual na impetração de mandado 
de injunção para a regulamentação das normas de aposentadoria especial previstas na Constituição. Como 
vimos, a eficácia limitada dos parágrafos 40, 4°-A, 4°-B, 4°-C, e 50 do art. 40 da Constituição, a respeito das 
aposentadorias voluntárias especiais, acabou sendo integrada normativa e temporariamente, tão somente para 
a União, pela disciplina jurídica de transição dos arts. 4', 5°, 20 e 21 da EC n° 103, dc 2019, assim como 
pelas disposições transitórias de seus arts. 10 e 22. 

42. Convém ressaltar que a União exerce por meio de leis federais, com fundamento no inciso 
XIV do art. 21 da Lei Maior, a competência material exclusiva para organizar e manter os órgãos de 
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segurança pública do Distrito Federal, e entre eles a Polícia Civil, razão por que a reforma decorrer 4 Li.C; 7 7 
promulgação da EC n° 103, de 2019, acabou por conferir, na situação específica do policial civil do Dist?-14;) 
Federal, urna regra jurídica de transição e uma disposição transitória sobre-aposentadoria—espeeial:°r°.--

i  V2 • respectivamente, em seus arts. 50 e 10. 

iF;r3. , 
DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PA1bra1tilirAtI/0"----

43. Com a reforma previdenciària, á aPoséntadoria ór invalidez pérmanente passa a 
denominar-se aposentadoria "por incapacidade permanente para o trabalho". A EC n° 103, de 2019 
constitucionaliza a exigência de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que 
ensejaram a concessão da aposentadoria, bem como a condição de o servidor ser insuscetível de readaptação, 
nestes termos: 

Art. 40. (...). 
§ 100 servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: 
I — por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando 
insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações 
periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da 
aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo; 

44. Trata-se de norma com eficácia limitada. Contudo, até que entre em vigor lei federal que 
discipline esse beneficio no âmbito da União, está prevista uma disposição transitória de concessão da 
aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, com eficácia plena e aplicabilidade imediata, 
no art. 10, § 1°, II, e de cálculo dos proventos conforme o § 40 desse mesmo artigo c/c o art. 26, § 20, II, e § 
30, II, todos da EC n° 103, de 2019. Segundo essa norma transitória, o valor do beneficio corresponderá a 
60% da média definida na forma do caput e do § 10 do art. 26, com acréscimo de 2% por ano de contribuição 
que exceder o tempo de vinte anos de contribuição, salvo na hipótese de incapacidade permanente decorrente 
de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, quando o percentual da referida média 
corresponderá a 100%. Note-se, todavia, que esta exceção não mais se aplica às hipóteses de doença grave, 
contagiosa ou incurável. 

45. Já em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, ante a ausência de disposição 
transitória, e por força do que prescreve o § 70 do art. 10 da EC n° 103, de 2019, mantém-se o quadro jurídico 
imediatamente anterior à promulgação da EC n° 103, de 2019, no que concerne à aplicação das normas 
constitucionais e infraconstitucionais que estavam em vigor sobre a concessão e cálculo da "aposentadoria 
por invalidez permanente", com eficácia plena e aplicabilidade imediata, até a edição de lei do respectivo 
ente federativo. 

46. Quando for promovida a reforma dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios referente 
aos respectivos regimes próprios, deverá ser observado, na edição da lei regulamentadora do beneficio de 
aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho (art. 40, § 1°, I, da Constituição), como vimos, 
que a EC n° 103, de 2019, constitucionaliza a eisigência de avaliações periódicas para verificação da 
continuidade das condições que ensejaram a concessão dessa aposentadoria, bem como a condido de o 
servidor ser insuscetível de readaptação. 

VII - DA APOSENTADORIA CONCEDIDA COM UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA E DA 

VEDAÇÃO RELACIONADA À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 

47. É entendimento assente na Orientação Normativa n° 2, de 2009, e na Nota Técnica n° 3, de 
2013, ambas da lavra desta Subsecretaria dos Regitnes Próprios de Previdência Social, que o aproveitamento 
de qualquer tempo sob o regime estatutário para fins de concessão de aposentadoria_ inclusive pelo Regime 
Geral, implica a vacância do cargo titularizado pelo servidor público. 

48. Além disso, o art. 12 da Portaria MPS n° 154, de 2008, já dispunha que a Certidão de Tempo 
de Contribuição - CTC somente poderia ser emitida por regime próprio de Previdência Sncial para CY:.-

servidor, ou seja, para servidor exonerado ou demitido do cargo efe.rivo. Essa intrrprelação eo a ser 



acolhida expressamente pelo legislador no inciso VI do art. 96 da Lei n° 8.213, de 1991, acrescentad .ela() 7 
Lei n° 13.846, de 18.6.2019. A propósito, de acordo com a nossa Nota Informativa S 
2/2019/CONOR/CGNAL/SRPPS/SPREVSEPRT-ME, "o objetivo principal da previsão é impedir qta 
servidores titulares de cargos efetivos se aposentem pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, 
mantendo-se no exercício do cargo com vinculação ao RPPS, podendo, além de acumular beneficios com a 
remuneração do cargo efetivo, receber dois beneficios previdenciários futuramente decorrentes de um único 
cargo público em detrimento do equilíbrio dos regimes previdenciários". 

49. O que acentuamos de novo na reforma da EC n° 103, de 2019, é o preceito segundo o qual não 
só a utilização de tempo de contribuição de cargo público, mas também a de emprego ou função pública, 
ainda que se trate de tempo de contribuição para o RGPS, acarreta o rompimento do vínculo do agente 
público com a Administração Pública. Confira-se o dispositivo: 

"Art. 37.  

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de 
cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, 
acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 

50. Essa norma constitucional tem eficácia plena e aplicabilidade imediata em relação à União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, mas não alcança a aposentadoria concedida pelo RGPS até a data 
de entrada em vigor da reforma decorrente da EC n° 103, de 2019, conforme a ressalva expressa em seu art. 
6° 

51. Outro ponto a ser destacado é a restrição determinada pela reforma previdenciária da EC n° 
103, de 2019, quanto à complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a 
seus dependentes. Essa complementação estará, em regra, vedada após a data de entrada em vigor dessa 
Emenda, com eficácia plena e aplicabilidade imediata para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, salvo em relação às complementações relacionadas à instituição do Regime de Previdência 
Complementar a que se referem os §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição e em relação à prevista em lei que 
extinga RPPS, a teor do que dispõe o § 15 do art. 37 da Constituição, acrescido pela EC n° 103, de 2019, c/c 
o art. 70 dessa Emenda (este último dispositivo também determina que a vedação prevista no § 15 do art. 37 
da Constituição não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de 
entrada em vigor da EC n° 103, de 2019). 

VIII- DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO NO CARGO EFETIVO, PARA FINS DE 

CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NA TOTALIDADE DA 

REMUNERAÇÃO 

52. Consta do § 8° do art. 4° da EC n° 103, de 2019, regra de transição a respeito da apuração da 
remuneração do servidor público federal cujos proventos venham a ser calculados pela totalidade da 
remuneração, com fundamento no inciso I do § 6° do art. 4" ou no inciso I do § 2° do art. 20. 

53. O RPPS da União deverá observar que uma parcela dessa remuneração integrará o cálculo dos 
proventos com base numa média aritmética simples, mesmo havendo o direito à totalidade da remuneração, 
nas seguintes hipóteses de que tratam os incisos 1 e II do aludido § 8° do art. 4° da EC n° 103, de 2019, a 
saber: (I) quando o cargo estiver sujeito a variações na carga horária; e (II) se as vantagens pecuniárias 
permanentes forem variáveis. 

54. Essa regra de transição foi prevista tão somente para o servidor público federal que tenha 
ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31.12.2003 e que não tenha feito a opção pelo Regime de 
Previdência Complementar de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal. 

55. A nosso ver, o § 8° do art. 4' da EC n° 103, de 2019, não rege a apuração da totalidade da 
remuneração em relação aos regimes próprios de previdência dos entes subnacionais. Com efeito, a reforma 
contém uma ressalva, expressa tanto no § 9" desse art. 40 quanto no § 4° do art. 20, com eficácia plena e 
aplicabilidade imediata, segundo a qual: 

• 
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Apticam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados,—doDistrito Federal 9/ 
Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de en 
vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na te 
interna relacionada ao. respectivo regime próprio de previdência social. 
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56. Assim sendo, o cálculo dos proventos de aposentadoria concedida com fundamento nr"' • 
integralidade, no âmbito do RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mantém-se regido, quanto à 
apuração da remuneração, pela lei do respectivo ente federativo, em vigor antes da publicação da EC n° 103, 
de 2019, isto é, de acordo com o que for prescrito como remuneração do cargo efetivo, a título de 

1vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes, com o acréscimo de adicionais de caráter in ividual e 
vantagens pessoais permanentes. 

IX — DAS PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DOS ESTADOS, DO DISTRITO 

FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS.

57. A EC n° 103, de 2019, promoveu a desconstitucionalização das regras permanentes de 
concessão de pensão aos dependentes dos servidores públicos civis de todos os entes da Federação, 
remetendo a sua regulamentação para a lei do respectivo ente federativo, de modo que o seguinte § 7° do art. 
40 da Constituição passou a ter aplicabilidade diferida, ou seja, eficácia limitada, nestes termos (grifamos): 

Constituição Federal (Redação dada  pela EC n° 103,  de 2019) 
Art. 40. (...). 
§ 7° Observado o disposto no § 20 do art. 201 quando se tratar da única fonte de renda 
formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos 
termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese 
de morte dos servidores de que trata o § 4°-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou 
em razão da função. 

58. Ainda que a norma supracitada tenha eficácia limitada, ela contém uma prescrição 
constitucional mandatária, cujo cumprimento é obrigatório para todos os entes da Federação, por força de 
remissão expressa ao § 20 do art. 201 da Constituição, que estabelece o piso de um salário mínimo para a 
pensão por morte no âmbito do RPPS, quando esse benefício se tratar da única fonte de renda formal 
auferida pelo dependente. Essa ressalva não se estende ao RGPS, já que foi mantido o piso de um salário 
mínimo para o beneficio deste regime que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do 
segurado. 

59. Por outro lado, aquele mesmo preceito também visa a orientação da atividade legislativa 
futura, ao traçar a diretiva do tratamento diferenciado para a hipótese de concessão de pensão por morte 
decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, para o servidor policial, agente 
penitenciário ou socioeducativo, a qual depende de lei para se concretizar. 

60. Ocorre que, no âmbito da União, a reforma prescreve disposições transitátias sobre o 
beneficio de pensão por morte com eficácia plena e aplicabilidade imediata, enquanto não sobrevier a 
referida complementação legislativa. Com efeito, o art. 23 da EC n° 103, de 2019, determina regras de 
concessão de pensão passíveis de serem alteradas  por lei federal sobre o Regime Próprio de Previdência 
Social da União. 

61. Além disso, com base na competência material exclusiva da União para organizar e manter 
os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, e entre eles a Polícia Civil, a reforma  já estatui,  em seu 
art. 10,_§  6°, que a pensão devida aos dependentes do policial federal, agente federal penitenciário ou 
socioeducativo, bem como aos dependentes do policial civil do Distrito Federal, será vitalícia para o 
cónjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo, quando decorrente de agressão sofrida no 
exercício ou em razão da função. Note-se que esse dispositivo da reforma não abrange os policiais civis dos 
Estados, já que não há remissão expressa ao inciso IV do capar do art.. 144 da Constituição, 

62. À exceção tão somente dessa hipótese de concessão de pensão por morte do po!icL. civil do 
Distrito Federal em decorrência de agressão sofrida no exercício ou em razão da furicão as dIsposições 
transitórias a respeito do beneficio de pensão por morte previstas no art. 10, § 6", e no art. 23 ia EC n" 
103, de 2019, não se aplicam aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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63. Para o lugar dessas disposiões transitórias da EC n° 103, de 2019, com vistas a remeL ae.7 
eficácia limitada da norma sobre pensão por morte do art 40, § 7°, do corpo permanente da Constitu o Ai 

o 

Poder Constituinte Reformador recepcionou expressamente e pro tempore as normas constitucionat 
infraconstitucionais anteriores à entrada em vigor daquela Emenda, assegurando-lhes a continuidade da 
vigência em face dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com eficácia plena e aplicabilidade 
imediata, até que sejam promovidas alterações na legislação dos respectivos regimes próprios, quando então 
a sua eficácia estará exaurida. 

64. Destarte, até a edição de lei do respectivo ente federativo subnacional, ou de lei federal (no 
caso da Polícia Civil do DF), aplicam-se as normas constitucionais e infraconstitucionais que estavam em 
vigor antes do advento da EC n° 103, de 2019, para reger a concessão de pensão por morte no âmbito do 
RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, salvo para a pensão decorrente de agressão sofrida 
no exercício ou em razão da função de policial civil do DF, conforme os seguintes dispositivos da reforma: 

EC n° 103,  de 2019 
Art. 10. (...). 

§ 6° A pensão por morte devida aos de-pendentes do policial civil do órgão a que se refere o 
inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal [Polícia Civil do DF], do policial 
dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 
e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e dos ocupantes dos cargos de 
agente federal penitenciário ou socioeducativo decorrente de agressão sofrida no exercício 
ou em razão da função será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à 
remuneração do cargo. 
(---)-
Art. 23. (...). 

§ 8° Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais 
anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não 
promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de 
previdência social. 

65. Assim, até a edição de lei do respectivo ente federativo subnacional, ou de lei federal (no caso 
da Polícia Civil do DF), os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aplicar, para fins de 
concessão do beneficio de pensão por morte, as disposições previstas no art. 2° da Lei n° 10.887, de 
18.6.2004, com esta redação: 

Let n° 10.887,  de 2004 
Art. 2° Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos aposentados de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, falecidos a partir da data de publicação desta Lei, será 
concedido o benelicio de pensão por morte, que será igual: 
1 - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, 
acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite; ou 
ti - à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, 
acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, se o falecimento 
ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade. 
Parágrafo único. Aplica-se ao valor das pensões o limite previsto no art. 
Constituição Federal. 

X — DO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CIVIS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS 

66. Na nova redação do § 3° do art. 40 da Constituição, a reforma transfere integralmente a 
regulamentação do cálculo dos proventos de aposentadoria para a lei de cada ente federativo, nestes termos: 

Ars_ 40. (...). 
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§ 3° As regras para cálmlo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas e is cio 
respectivo ente federativo. 

079 
67. Dada a eficácia limitada do preceito supracitado, que depende de complemediNão 
legislativa, a reforma prescreveu as disposicões transitórias do art. 26 da EC n° 103.  de 2019. com eficácià"— ^ 
plena e aplicabilidade imediata enquanto não sobrevier lei que discipline o cálculo dos proventos de 
aposentadoria. 

68. Ocorre que, em relação aos r imes próprios, essas normas de cálculo dos proventos de 
aposentadoria do art. 26 da EC n° 103, de 2019, baseado na apuração de um média aritmética de todo o 
período contributivo desde julho de 1994 (ou do início da contribuição, se posterior), abarcam unicamente os 
benefícios que vierem a ser concedidos no âmbito do RPPS da União, com base na disciplina jurídica de 
transição dos arts. 4°, 20 e 21, bem como nas disposições transitórias do art. 10 da reforma. Há, portanto, 
regras de cálculo para aposentadorias voluntárias comuns e especiais, por incapacidade permanente para o 
trabalho, e para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos federais. 

69. Além dos aludidos critérios de cálculo dos proventos, aos servidores públicos federais também 
são aplicadas regras de transição para aposentadoria voluntária com direito à integalidade (EC n° 103, de 
2019, art. 4°, § 6°, I, e art. 20, § 2°, I, observado quanto à apuração da remuneração do servidor o previsto no 
§ 8° do art. 4°); são aplicados os critérios de cálculo da aposentadoria especial do servidor público federal 
com deficiência, na forma da Lei Complementar n° 142, de 8.5.2013 (art. 22 da EC n° 103, de 2019); e aos 
policiais federais, agentes federais penitenciários ou socioeducativos, bem como aos policiais civis do 
Distrito Federal, que tenham ingressado na carreira até a data de entrada em vigor da reforma, é assegurada a 
aposentadoria na forma da Lei Complementar n°51, de 20.12.1985, desde que observem o requisito de idade 
mínima para esta aposentadoria especial (art. 5° da EC n° 103, de 2019). 

70. Exceto em relação à aposentadoria especial dos policiais civis do Distrito Federal, os 
dispositivos da EC n° 103, de 2019, que versam sobre critérios de cálculo dos proventos de aposentadoria a 
ser concedida com base na disciplina jurídica de transição dos arts. 4°, 5°, 20 e 21, ou com base nas 
disposições transitórias dos arts. 10 e 22, visam ao servidor público federal, não sendo aplicáveis aos 
servidores públicos vinculados aos RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

71. Para os entes subnacionais da Federação, a reforma recepcionou as normas constitucionais e 
infraconstitucionais a ela anteriores, no que concerne às aposentadorias, o que a nosso ver se estende ao 
cálculo dos proventos, assegurando-lhes a continuidade da vigência com eficácia plena e aplicabilidade 
imediata, até que sejam promovidas alterações na legislação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios referente aos respectivos regimes próprios, quando então a sua eficácia estará exaurida. 

72. Assim, enquanto não sobrevier lei do Estado, Distrito Federal ou Município que discipline o 
cálculo dos proventos de aposentadoria (salvo em relação à aposentadoria especial dos policiais civis do 
Distrito Federal), estes entes da Federação deverão aplicar o disposto no art. 10 da Lei n° 10.887, de 
18.6.2004, com esta redação: 

Lei n° 10.887,  de 2004 
Art. 1° No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, previsto no §  30 do art. 40 da Constituição Federal e no art. 20 da 
Emenda Constitucional n° 41,  de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média 
aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do 
servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta 
por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do 
início da contribuição, se posterior àquela competência. 
§ 10 As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus 
valores atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do índice fixado para a 
atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime 
geral de previdência social. 
§ 20 A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo nas 
competências a parzir de julho de 1994 em que não tenh2. havido contribuição para regime 
próprio. 
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§ 3° Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este arti serao 
comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos rkimes 
de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento públic0-3najt ,y o w- - 
forma do regulamento. - - 
§ 4° Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, 
atualizadas na forma do § 1° deste artigo, não poderão ser: 
I - inferiores ao valor do salário-mínimo; 
II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o 
servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social. 
§ 5° Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua 
concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nem exceder a 
remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 

XI— DO ABONO DE PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DOS ESTADOS, DO 

DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS 

73. A norma de concessão de abono de permanência da atual reforma previdenciária tem eficácia 
contida, já que o legislador de cada ente federativo pode restringir-lhe o alcance, estabelecendo critérios que 
possam importar em redução de seu valor ou até mesmo em sua supressão, conforme o seguinte teor do § 19 
do art. 40 da Constituição, na redação dada pela EC n° 103, de 2019: 

Constituição Federal (Redação dada  pela EC ri° 103,  de 2019) 
Art. 40. (...). 
§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o 
servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria 
voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de 
permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até 
completar a idade para aposentadoria compulsória. 

74. Em relação ao servidor público federal e ao servidor policial civil do Distrito Federal, a 
reforma assegura a concessão de abono de permanência no va19r equivalente ao de sua contribuição 
previdenciária, até que entre em vigor lei federal que regulamente o disposto no citado § 19 do art. 40 da 
Constituição, nos termos do art. 10 da EC n° 103, de 2019. 

75. Ocorre que, em relação às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, esse mesmo art. 10 da EC n° 103,  de 2019,x_rescreve a aplicação das normas constitucionais 
e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor dessa reforma, enquanto não promovidas 
alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Isso leva a 
crer que as regras sobre o abono de permanência anteriores ao advento da atual reforma previdenciária 
permanecem em vigor para os entes subnacionais até a edição de lei para os respectivos regimes próprios que 
regulamente a norma do § 19 do art. 40 da Constituição. 

76. Veja-se que, em relação a regime próprio, o art. 3° da EC n° 103, de 2019, versa sobre 
o direito adquirido à aposentadoria exclusivamente  para o servidor  público federal, assegurando-lhe a 
concessão de abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, enquanto não 
editada lei federal, desde que tenha cumprido, até a promulgação dessa reforma, os requisitos para 
aposentadoria voluntária com base em normas constitucionais até então em vigor. Em relação aos entes 
subnacionais não haveria, contudo, razão para disciplinar a concessão de abono em face do direito adquirido. 
já que as regras de aposentadoria dos servidores públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
não teriam sofrido alteração com a reforma. 

77. Já o art. 8° da EC n° 103, de 2019, assegura a concessão de abono de permanência equivalente 
ao valor da contribuição previdenciária para o servidor  público federal que venha a cumprir os requisitos 
para a concessão de aposentadoria voluntária nos termos da disciplina jurídica de transição dos arts. 40. 50, 20 
e 21, e da disposição transitória do art 22 dessa Emenda. Essas regras de aposentadoria (não permanentes) 
não são aplicáveis aos servidores públicos dos entes subnacionais pela mesma razão. 

78. Por outro lado, quando o art. 35 da EC n° 103, de 2019, revogou os arts. 2° e 6° da EC n" 41, 
de 19.12.2003, e o art. 3' da EC n°47. de 5.72005, a própria reforma de 2019 determinou um período de 
vacância para a igêne,ia dessa revogação em face dos entes subnacionais (art. 36, 11), durante o qual nãu 
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haverá aplicabilidade constitucional para os Estados, o Distrito Federal e osMunicípios, já 
dependerá de referendo para o inicio de sua vigência, mediante a publicação de lei de iniciativa pt 
do respectivo Poder Executivo destes entes da Federação. Ou seja, enquanto não houver. esse re 
mediante lei dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aqueles artigos das reformas das Emen 
41. de 2003, e n° 47, de 2005, continuam em vigor e ainda podem embasar a concessão de abono 
permanência no âmbito dos RPPS subnacionais. 

79. - Assim, em relação às aposentadorias_ dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, a reforma recepcionou as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de 
entrada em vigor da nova Emenda, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao 
respectivo regime próprio de previdência social. Essa recepao,  a nosso ver,  também abarcou as normas 
sobre abono de  permanência,  constitucionais e infraconstitucionais. Isso significa que, a princípio, o abono 
de permanência continua sendo devido no valor equivalente ao da contribuição previdenciária do servidor 
estadual, distrital ou municipal, enquanto não for editada le.ê do respectivo ente subnacional que regulamente 
os critérios que possam importar em redução de seu valor ou até mesmo em sua supressão, conforme a 
norma de eficácia contida do § 19 do art. 40 da Constituição, na redação dada pela EC ri° 103, de 2019. 

80. Por sua vez, a concessão de abono de permanência com base nas regras de transição das 
reformas previdenciárias anteriores das Emendas n° 41, de 2003 (arts. 2° e 6°), e n° 47, de 2005 (art. 
3°), pode vir a ser extinta para os RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios mediante lei do 
respectivo ente que referende integralmente a sua revogação pelo art. 35, incisos ELI e IV, da EC n° 103, de 
2019. No entanto, tal abono poderá ser mantido pro tempore, na reforma previdenciária dos entes 
subnacionais, nos moldes da redação do § 3° do art. 30 da EC n° 103, de 2019, até que entre em vigor a lei do 
respectivo ente que regulamente o disposto no § 19 do art. 40 da Constituição. 
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XII — DAS NORMAS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO, DE FUNCIONAMENTO E DE 

RESPONSABILIDADE NA GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

81. A EC n° 103, de 2019, acresceu ao art. 40 da Constituição o § 22 para estatuir algumas 
diretivas, em numeras apertus, acerca do objeto da lei complementar federal que deverá dispor sobre normas 
gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade na gestão dos regimes próprios de 
previdência social. 

89. Essas diretivas não exaustivas visam orientar a atividade legislativa futura da União, portanto, 
com caráter prospectivo e eficácia limitada. Não obstante, o mesmo dispositivo veicula uma prescrição 
mandatária proibitiva, cuja eficácia é plena (aplicabilidade imediata), a qual veda a instituição de novos 
regimes próprios de previdência social. 

83. Em outro dispositivo dessa Emenda, precisamente no caput do art. 90, o Poder Constituinte 
Reformador recepcionou, com status de lei complementar, a Lei Federal n° 9.717, de 27.11.1998, a qual 
estabelece normas gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social 
dos entes da Federação, e, a par disso, determinou a observância de determinadas prescrições acerca desse 
tema, em regra, com eficácia plena. Cumpre observar que o referido status abarca as normas gerais de 
responsabilidade na gestão previdenciária dos regimes próprios de previdência social, já previstas na Lei no 
9.717, de 1998: 

84. Nos termos do aludido art. 9° da EC n° 103, de 2019, podemos mencionar, entre outras, as 
seguintes prescrições constitucionais com eficácia plena e aplicabilidade imediata aos regimes próprios de 
previdência social dos entes federativos: 

(a) limitação do rol de benefícios às aposentadorias e à pensão por morte; 

(b) os árástamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-
maternidade não devem ser pagos à conta do RPPS, ficando a cargo do Tesouro dos 
entes federativos, passando agora a ser considerado como um beneficio estatutário e 
não mais previdenciário, integrando a remuneração para todos os fins; 

(e) o modo dc comprovação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime prpr; ÍIC 

previdêncizl.sucTal, cuja n mina encerra em si i conceito desse equilíbrio; 



(d) salvo na situação de ausência de deficit atuarial a ser equacionado, os E 
Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferio 
contribuição dos servidores da União, e mesmo naquela hipótese a aliquota 
poderá ser inferior às aliquotas aplicáveis ao RGPS; 

(e) o prazo para a instituição do regime de previdência complementar na forma dos 
§§ 14 a 16, e para a adequação do órgão ou entidade gestora do RPPS ao § 20 (isto 
é, quanto à existência de um único órgão ou entidade gestora com abrangência de 
todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais), todos do art. 40 da 
Constituição Federal, é de dois anos da data de entrada em vigor da EC n° 103, de 
2019; 

(f) fica vedada a moratória/parcelamento de débitos dos entes federativos com seus 
regimes próprios em prazo superior a sessenta meses, exceto em relação aos 
parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de entrada em vigor da EC 
n° 103, de 2019, cuja reabertura ou prorrogação de prazo para adesão não é admitida 
pelo art. 31 da mesma Emenda. 

85. Pode-se aduzir que as normas do art. 90 da EC n° 103, de 2019, sobre organização e 
funcionamento dos regimes próprios de previdência social, como a referente à limitação do rol de benefícios 
dos RPPS ou a que atribui ao ente federativo a responsabilidade direta pelo pagamento de salário-
maternidade e afastamentos por incapacidade temporária, mencionadas acima (a e b), não seriam 
constitucionais em termos materiais, sendo provisórias, já que serão substituídas em futura regulamentação 
por meio de lei federal complementar, e por essa razão haveria somente a suspensão de eficácia das normas 
dos entes subnacionais contrárias aos preceitos gerais de RPPS contidos no aludido art. 9° dessa Emenda. 

86. Ocorre que a mera suspensão de eficácia não se opera ante a supremacia formal da 
Constituição. As normas dos entes federados incompatíveis com a EC n° 103, de 2019, não são 
recepcionadas por esta, perdem a sua vigência diante da revogação, mesmo que não haja preceito revogatório 
expresso. Em verdade, a autoridade hierárquico-normativa da Constituição, cuja supremacia absoluta é 
reconhecida pelo colendo STF de forma inequívoca, independe do conteúdo do preceito constitucional, ou 
seja, da matéria de fundo presente na Constituição. 

87. Com relação ao salário-família e o auxílio-reclusão, entendemos que a sua natureza é de 
beneficio assistencial a ser concedido a servidores de baixa renda, inclusive quando aposentados, não 
integrando a remuneração destes, estando a cargo do ente federativo o seu pagamento. 

88. Por outro lado, as seguintes disposições do art. 9° da EC n° 103, de 2019, precisam de 
complementação normativa para a sua executoriedade em relação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 

EC n°103,  de 2019 
Art. 90 (...). 

§ 70 Os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão 
de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignados, observada regulamentação 
especifica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. 
§ 8° Por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 
vinte anos, nos termos dos §§ 1°-B e 1°-C do art. 149 da Constituição Federal. 
(---). 

89. A aplicação de recursos do RPPS na concessão de empréstimos com consignação em folha de 
pagamento dos segurados depende, nos termos do § 7° do art. 9° da EC 0. 103, de 2019, citado acima, de 
norma integradora de sua eficácia a ser expedida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. A despeito de 
sua eficácia limitada, tal preceito jiproduz o efeito normativo de  paralisar posição em sentido contrário 
prevista no inciso V, infine,  do art. 6° da Lei n° 9.717,  de 1998. que veda a utilização de recursos de fundo 
previdenciário do RPPS para empréstimos aos respectivos segurados, bem corno a prevista no inciso II do § 
r do art. 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF (Lei Complementar n° 101, de 4.5.2000). que veda a 
aplicação das disponibilidades de caixa dos regimes próprios em empréstimos aos segurados. Deste modo, a 
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concessão de empréstimos com consignação em folha de pagamento dos segizrados—dos.RPPSmã 
vedada, contudo, depende de regulamentação do CMN. 

90. Com relação à instituição de contribuição extraordinária, por meio de lei, nos te 
10-13 e 1°-C do art. 149 da Constituição Federal  (objeto de remissão expressa do supracitado § 80 do .0% 0.
da EC n° 103, de 2019), o certo é que a regulamentação dessa matéria no âmbito dos Estados, Distrtto • 
Federal e Municípios somente poderá ser editada quando a alteração de redação dada peia reforma ao art. 
149 da Constituição Federal tiver vigência em relação-a estes entes subnacionais; isto é, não estiver mais em - 
período de vacância, o que dependerá de publicação de lei estadual, distrital ou municipal que referende 
integralmente a alteração promovida nesse artigo da Constituição, a teor do que dispõe o inciso II do art. 36 
da EC n° 103, de 2019. 

91. Por fim, cumpre ainda mencionar que o art. 1° da EC n° 103, de 2019, acrescentou ao art. 167 
da Constituição Federal, que trata de normas de finanças públicas, os incisos XII e XIII, com vedações 
relacionadas aos regimes próprios de previdência social e, no art. 12, atribuiu competência à União para 
instituir sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões dos segurados do Regime 
Geral de Previdência Social, dos regimes próprios de previdência social e dos participantes e assistidos dos 
Regimes de Previdência Complementar, aos beneficios dos programas de assistência social de que trata o art. 
203 da Constituição e às remunerações, proventos de inatividade e pensão por morte decorrentes das 
atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, em interação com outras bases 
de dados, ferramentas e plataformas. Confira-se a alteração do art. 167 da Constituição: 

"Art. 167.  
XII — na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a utilização 
de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos 
fundos previstos no art. 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos 
beneficias previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas 
necessárias à sua organização e ao seu funcionamento; 
XIII — a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as 
subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições 
financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na hipótese de 
descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de 
previdência social. 

(NR)

92. A recepção, com status de lei complementar, da Lei n° 9.717. de 1998, pelo art. 9° da EC n° 
103, de 2019, preenche a falta da lei complementar federal a que se refere o inciso XII da art. 167 
supracitado, até a edição desta última. Isto significa que o descumprimento desse preceito constitucional, 
quanto à vedação de utilização de recursos de RPPS, implica a impossibilidade de ser atestada a regularidade 
do respectivo regime mediante a emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), nos termos 
previstos na Lei n° 9.717, de 1998. Em relação ao inciso XIII do art. 167, essas sanções serão aplicadas 
também em conformidade com o que dispõe a Lei n° 9.717, de 1998, até a edição da allidida lei 
complementar. 

XIII— DAS RESTRIÇÕES À ACUMULAÇÃO DE PENSÕES E DE PENSÕES E PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA OU DE INATIVIDADE MILITAR 

93. A reforma previdenciária da EC n° 103, de 2019, preceitua uma proibição de acumulação, no 
mesmo regime de previdência social, de mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, salvo 
se decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição, quando forem 
deixadas pe 10 mesmo instituidor, nestes termos: 

EC n°103,  de 2019. 
Art_ 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou 
companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do 
mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 Ja 
Constituição Federal. 
(•-•)-
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94. No âmbito do RGPS, o inciso W do art. 124 da Lei n° 8.213, de 1991, prescreve a i maÜ 8 

vedação supracitada constante do art. 24 da EC n° 103, de 2019. Contudo, a ressalva da parte final 
preceito, quanto ao exercício de cargos acumuláveis na forma da Constituição pelo mesmo instituidor, 
se aplica em relação a atividades concomitantes deste no mesmo Regime Geral, seja em cargo 
empregos ou funções públicas, já que não é possível a concessão de mais de uma pensão oriunda de um 
mesmo vínculo previdenciário nesse Regime, razão por que a totalidade da remuneração do instituidor nessas 
atividades não deve ultrapassar o limite máximo do salário de contribuição para efeito de contribuição ao 
RGPS, bem como para o cálculo do respectivo beneficio, a teor do art. 32 da Lei n° 8.213, de 1991. 

95. Aquela regra da EC n° 103, de 2019, é complementada por alguns casos de acumulação 
previstos no § 1° do mesmo art. 24, referentes ao acúmulo de pensões, bem como ao de pensões com 
aposentadorias ou com proventos de inatividade de origem militar, para os quais, não obstante seja permitida 
a acumulação, sofrem uma restrição quanto ao valor do beneficio a ser pago a partir do segundo benefício 
numa escala decrescente de rendimento, consistente numa redução percentual apurada cumulativamente por 
faixas de cada um desses benefícios. 

96. Essas restrições à acumulação de benefícios são normas de eficácia plena e aplicabilidade 
imediata a todos os regimes próprios de previdência social, sem embargo de não poderem prejudicar o 
direito adquirido antes de sua entrada em vigor, a teor do que dispõe o § 40 do art. 24 da EC n° 103, de 2019. 

97. Além disso, pode-se inferir do § 5° do art. 24 da EC n° 103, de 2019, que a reforma 
recepcionou, naquilo que não for contrário às aludidas restrições desse mesmo artigo, as regras sobre 
acumulação de benefícios prevista na legislação vigente na data de sua entrada em vigor, nestes termos: 

EC n° 103,  de 2019 
Art. 24. (...). 

§ 50 As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de 
entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6° do art. 
40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal. 

98. Assim, por exemplo, o Regime Jurídico Único — RTU da União veda "a percepção 
cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 
(duas) pensões", conforme o art. 225 da Lei n° 8.112, de 11.12.1990. A nosso ver, essa vedação permanece 
em vigor e teria sido recepcionada pela reforma, se a interpretarmos como aplicável às pensões por morte 
deixadas no âmbito do mesmo RPPS da União, por mais de um cônjuge ou companheiro, cuja acumulação 
seria vedada nos termos do art. 24 da EC n° 103, de 2019. Mas, se essa acumulação  provier de diferentes 
regimes de  previdência, isto é, em decorrência da concessão de pensão por regimes próprios de entes 
federativos distintos, inclusive a concedida pelo RGPS, a acumulação de até duas pensões seria em princípio 
admitida, mesmo quando deixadas por mais de um cônjuge ou companheiro, mas com uma redução 
percentual em relação ao benefício de menor valor dos dois. 

99. Do mesmo modo, a previsão da Lei n° 3.765, de 4.5.1960, que trata das pensões militares, e 
que "permite a acumulação de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, 
vencimentos ou aposentadoria ou de uma pensão militar com pensão de outro regime", permanece em 
vigor e teria sido recepcionada pela reforma, de forma que ainda que o beneficiário tenha mais de uma 
pensão por morte em regimes próprios de entes federativos distintos, inclusive do RGPS, a acumulação 
dessas pensões com a pensão militar implica a limitação da condição de beneficiário de, no máximo, duas 
pensões, sendo uma militar, aplicando-se ainda os redutores previstos no art. 24 da EC n° 103, de 2019. 

100. É preciso atentar ainda para a possibilidade de alteração tanto das normas constitucionais de 
acumulação previstas naquele art. 24 da EC n° 103, de 2019, quanto da legislação infraconstitucional que 
permanece em vigor, sendo neste ponto a sua eficácia limitada. De fato, isto vai depender de 
complementação legislativa, na forma de lei complementar sobre vedações, regras e condições para a 
acumulação de benefícios previdenciários no Regime Geral de Previdência Social, a qual terá caráter de lei 
nacional, já que sua aplicação deverá ser estendida aos regimes próprios de previdência social, nos termos do 
§ 60 do art. 40 da Constituição. 

• 

• 
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XIV - DAS INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS TEMPORÁRIAS- À REM-UNE-  RAÇÃi DO 5 

• 'O82 CARGO EFETIVO 

101. A vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercíc , Jeta;000
função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, constante do § 90 do art. 39 ar. 
Constituição, tem eficácia  plena e aplicabilidade imediata, independentemente de lei regularnentadora. A 
reforma determina a sua aplicação com caráter prospectivo, porquanto o art._13 da EC n° 103, de 2019. 
ressalva de sua incidência as incorporações dessa natureza ocorridas até a data de entrada em vigor dessa 
Emenda, com esta redação: 

EC n° 103,  de 2019 
Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9° do art. 39 da Constituição Federal a parcelas 
remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou 
vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data 
de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 

XV - DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA APLICÁVEIS A TITULARES DE MANDATO ELETIVO 

102. De acordo com o art. 14 da EC n° 103, de 2019, consideram-se em extinção os regimes de 
previdência aplicáveis a titulares de mandato eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dada a vedação de adesão de novos segurados e de instituição de novos regimes dessa natureza. 

103. É concedida a opção de retirada desses regimes no prazo de cento e oitenta dias, contado da 
data de entrada em vigor dessa reforma. Caso o segurado exerça a referida opção, é assegurada a contagem 
recíproca do tempo de contribuição vertido para tal regime previdenciário de titulares de mandato eletivo do 
respectivo ente federado, nos termos do § 9° do art. 201 da Constituição. 

104. Ainda nos termos do art. 14 da EC n° 103, de 2019, foi prevista uma regra de transição 
específica para o regime de previdência de que trata a Lei n°9.506, de 30.10.1997, segundo a qual os 
segurados do Plano de Seguridade Social dos Congressistas que optarem por manter a vinculação a esse 
regime devem cumprir um pedágio correspondente a 30% (trinta por cento) do tempo de contribuição 
faltante, na data de promulgação dessa reforma, para a aquisição do direito à aposentadoria de titular de 
mandato eletivo da União, observada a idade mínima de 62 anos, se mulher, e 65 anos, se homem. 

105. Acresce que foram preservados os direitos adquiridos em relação às pensões e aposentadorias 
de titulares de mandato eletivo cujos requisitos tenham sido cumpridos até a entrada em vigor da EC n° 103, 
de 2019. 

106. Todos estes preceitos se aplicam imediatamente com eficácia plena. 

107. Em relação aos regimes de titulares de mandato eletivo que porventura existam atualmente 
nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios, a reforma prescreve uma norma de eficácia 
limitada conducente à disciplina, por lei específica desses entes da Federação, tão somente de regra de 
transição para aqueles que fizerem a opção de permanecer em tais regimes, que por força constitucional 
passam a ser em extinção. Confira-se: 

EC n° 103, de 2019 
Art. 14. (...). 

§ 5° Lei específica do Estado, do Distrito Federal ou do Município deverá disciplinar a re9..ra 
de transição a ser aplicada aos segurados que, na forma do capta, fizerem a opção de 
permanecer no regime previdenciário de que trata este artigo. 

108. Cumpre observar ainda que a reforma da EC n° 103, de 2019, constitucionalizou uma regra de 
filiação previdenciária para o servidor que venha a exercer qualquer mandato eletivo, federal, estadual 
distrital ou municipal, porquanto, o servidor, no 'exercício de mandato eletivo, "na hipótese de ser segurado 
de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem". A 
alteração do art. 38 da Constituição, levada a efeito pela EC n° 103, de 2019, tem eficácia plena e 
arlimbilidade imediata a. Estados, Distrito Federal e Municípios. 



XVI— DA EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓ 

MAGISTRADO OU DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SANÇÃO DISCIPL 

109. A reforma previdenciária excluiu a possibilidade de aplicação, como sanção administrativa, 
da pena de aposentadoria compulsória de magistrudos e membros do ministério público da União ou dos 
Estados, com direito a proventos proporcionais ao tempo de serviço, ao modificar, com eficácia  plena e 
aplicabilidade imediata, o texto dos arts. 93, VIII, 103-B, § 4°, III, e art. 130-A, § 2°, III, da Constituição. na 
parte em que previa tal prestação previdenciária. 

XVII — DA ADMINISTRAÇÃO, POR ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR, DE PLANO DE BENEFÍCIO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR COM PATROCÍNIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

110. Com a reforma previdenciária da EC n° 103, de 2019, passa a ser admitida a administração, 
por entidade aberta de  p_r_e_xisLênejamniplementar, de planos de benefícios patrocinados pelos entes federados 
ou pelas entidades de sua administração indireta, conforme a nova redação dada ao § 15 do art. 40 da 
Constituição (grifamos): 

Constituição Federal (na redação dada  pela EC n° 103,  de 2019) 
Art. 40. (...) 
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de 
beneficios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e 
será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de 
entidade aberta de previdência complementar. 

111. Contudo, essa norma do § 15 do art. 40 da Constituição não é autoaplicável em relação às 
entidades abertas de previdência complementar, possuindo eficácia limitada, porque a disciplina da relação 
destas com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, 
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de 
planos de beneficios de previdência privada a serem administrados por aquelas entidades, está pendente de 
regulamentação mediante lei complementar da União. Com efeito, enquanto esta não for editada, apenas as 
entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios 
previdenciários para os aludidos patrocinadores, de acordo com o seguinte preceito do art. 33 da EC no 103, 
de 2019: 

EC n° 103,  de 2019 
Art. 33. Até que seja disciplinada a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios e entidades abertas de previdência complementar na forma do disposto nos §§ 4° 
e 5° do art. 202 da Constituição Federal, somente entidades fechadas de previdência 
complementar estão autorizadas a administrar planos de beneficios patrocinados pela União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de 
economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente. 

XVIII— DA EXTINÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

112. O art. 34 da EC n° 103, de 2019, dispôs sobre alguns requisitos para a hipótese de extinção. 
por lei do ente federativo, do respectivo regime próprio de previdência social. Essa norma da reforma 
possui eficácia plena e aplicabilidade imediata até que seja editada lei complementar federal sobre normas 
gerais que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição, dispondo, entre outras matérias, sobre os requisitos 
para a referida extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social. 

XIX — DA APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONS UCIONAIS 

ANTERIORES À DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EC N° 103, DE 2019, PARA OS ESTADOS, 

DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS 

E PENSÕES 
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113. Com a entrada em vigor da EC n° 103, de 2019, somente os IiëÏÏT IWO 
vinculados ao RPPS da União, e os segurados do RGPS foram alcançados pela reforma dasireer 
constitucionais de elegibilidade e de cálculo das aposentadorias voluntárias, comum e especial, e das pavões 
respectivas dos seus dependentes. Além disso, a EC n° 103, de 2019, também estabeleceu novas regi-kffink„ 
cálculo das aposentadorias por incapacidade permanente e compulsória, e pensões decorrentes, 
exclusivamente para os referidos servidores e segurados. 

114. Com efeito, o Poder Constituinte Reformador, na estruturação da EC n° 103, de 
2019, restringiu o âmbito de aplicação da disciplina jurídica de transição de seus arts. 4°, 5°, 20 e 21, e o 
das disposições transitórias dos arts. 10, 22 e 23, fazendo uma ressalva em relação aos entes federados 
subnacionais, já que para estes incluiu uma disposição normativa, no texto de todos os referidos artigos, que 
determina a aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor
da EC n° 103,  de 2019, para efeito de concessão de aposentadorias aos servidores dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e de pensão aos seus dependentes, "enquanto não promovidas alterações na 
Legálgção interna relacionada ao respectivo regime  121J-prio de  previdência social". 

115. Assim, a reforma da EC n° 103, de 2019, manteve em vigor, ainda que pro tempore e apenas 
em relação aos Estados, DF e Municípios, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais concernentes 
a regras de elegibilidade e cálculo de aposentadorias e pensões, como estavam redigidos antes da 
promulgação dessa Emenda, até que sobrevenha a reforma previdenciária dos referidos entes subnacionais. 

116. Não obstante, a aplicação da legislação federal, estadual, distrital ou municipal em 
vigor no dia imediatamente anterior ao de publicação da referida EC n° 103, de 2019, impõe a observância 
do princípio da supremacia da Constituição Federal, inclusive da jurisprudência assentada do Supremo 
Tribunal Federal, quanto à mencionada matéria, portanto, não pode ir de encontro aos dispositivos da 
Constituição Federal cuja vigência considera-se mantida em relação aos Estados,  Distrito Federal e 
Municípios.

117. Neste sentido, por exemplo, os arts. 1° e 2° da Lei Federal n° 10.887, de 2004, na redação 
vigente na véspera da publicação da EC n° 103, de 2019, continuam a ser aplicados aos Estados, DF e 
Municípios para fins de cálculo dos proventos de aposentadorias e pensões. respectivamente (salvo em 
relação à aposentadoria especial dos policiais civis do Distrito Federal e às pensões decorrentes de agressão 
sofrida no exercício ou em razão da função policial, as quais já contam com disciplina dada pela reforma). 

118. Assim é que a Súmula Vinculante - SV do STF n° 33 continua aplicável aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, quanto à observância da legislação do Regime Geral de Previdência 
Social como parâmetro de regulamentacão infraconstitucional da aposentadoria especial de que trata o art. 

da Constituição Federal (na redação anterior à EC n° 103, de 2019), até a edição de lei 
complementar do respectivo ente federativo. 

119. É o caso também da Lei Complementar federal n° 51, de 1985, que continua a reger, na 
condição de lei federal de normas gerais de abrangência nacional, a aposentadoria especial do servidor 
policial do Estado (salvo em relação ao policial civil do DF), até que essa matéria seja alterada para o 
respectivo regime próprio, por meio de lei complementar do ente federativo, nos termos, condições e alcance 
previstos nos §§ 4° e 4°-B do art. 40 da Constituição, com a redação advinda da reforma da EC n° 103, de 
2019. 

120. Para a aposentadoria especial dos ser % idores com deficiência ni) âmbito dos regimes próprios 
de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com base no art. 40, § 4° I, da 
Constituição Federal (na redação anterior à EC n° 103, de 2019), à míngua de lei complementar federal ou, 
após a promulgação da EC n° 103, de 2019, de lei complementar estadual, distrital ou municipal 
regulamentadora dessa matéria, permanece a necessidade de impetração de mandado de injunção para 
viabilizar o exercício desse direito constitucional. 

XX — DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PRE'VIDENCIÁRIA PAR.--X CUSTEIO DO RPPS 

DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, COBRADAS DOS SERVIDORES 

ATIVOS, APOSrNTADOS E PENSIONISTAS 



121. De acordo com a cláusula de vigência do art. 36, II, da EC n° 103, de 2019, a L20 8 
redação que a reforma conferiu ao art. 49 da Constituição não é aplicável aos Estados, Distrito Fe d l e 
Municípios, enquanto estiver em período de vacância, já que depende de referendo destes ent 
Federação para o inicio de sua vigência, mediante a publicação de lei de iniciativa privativa do respectiv 
Poder Executivo. 

122. Assim, enquanto não houver o referendo integral da nova redação dada ao art. 149 da CF, por 
meio de lei estadual, distrital ou municipal, continua a valer para os entes subnacionais a redação do referido 
w_tieo anterior à data de entrada em vigor da EC n° 103,  de 2019. 

123. Isto significa que, sem o referendo mediante lei do ente subnacional, de que trata o inciso 
II do art. 36 da EC n° 103, de 2019, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão instituir 
alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma mgressiva, nem fazer incidir a contribuição 
ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos e pensões que superem o salário 
mínimo, se houver deficit atuarial, pois, em todo o caso, deverá incidir sobre proventos e pensões que 
superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, ou que superem o dobro desse limite 
quando o beneficiário for acometido de doença incapacitante. 

124. Por outro lado, salvo na situação de ausência de deficit atuarial a ser equacionado, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores 
da União, e mesmo naquela hipótese de ausência de deficit a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas 
aplicáveis ao RGPS. É o que dispõe o § 40 do art. 9° da EC n° 103, de 2019. Esse preceito da reforma tem 
eficácia plena e aplicabilidade imediata aos regimes próprios de previdência social dos entes federativos. 

125. Deste modo, a vigência da alíquota de contribuição previdenciária de 14%, que será exigida 
no âmbito do RPPS da União a partir de 1/3/2020, de acordo com o disposto no capta do art. 11 c/c o art. 36, 
I, da EC n° 103, de 2019, implica, a partir dessa mesma data, para os demais entes da Federação, em regra, o 
dever de majorar a sua alíquota, quando inferior, ao menos até o referido percentual, por meio de lei, em 
observância ao que dispõe o §  40 dó art. 90 da EC n° 103,  de 2019. antes mencionado, sob pena de o 
respectivo RPPS ser considerado em situação previdenciária irregular, a teor dos arts. 30 e 70 da Lei n° 9.717, 
de 1998. Esse dever de majorar a alíquota de contribuição do segurado também se estende à majoração da 
alíquota do ente, por meio de lei, já que a contribuição do ente não poderá ser inferior ao valor da 
contribuição do segurado nem superior ao dobro desta, consoante o art. 2° da Lei n° 9.717, de 1998. 

126. Com relação à instituição de contribuição extraordinária, por meio de lei, nos termos dos  §§ 
,1°-B e 10-C do art. 149 da Constituição Federal  (objeto de remissão expressa do § 8° do art. 90 da EC n° 
103, de 2019), o certo é que a regulamentação dessa matéria no âmbito dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios somente poderá ser editada quando a alteração de redação dada pela reforma ao art. 149 da 
Constituição Federal tiver vigência em relação a estes entes subnacionais, isto é, não estiver mais em período 
de vacância, o que dependerá de publicação de lei estadual, distrital ou municipal que referende 
integralmente a alteração promovida nesse artigo da Constituição, a teor do que dispõe o inciso II do art. 36 
da EC n° 103, de 2019. 

127. Independentemente de haver ou não o aludido referendo, mantém-se o dever do ente 
federativo subnacional de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, sendo responsável, nos 
termos do art. 2° da Lei n° 9.717, de 1998. pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do 
respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. Portanto, no caso de 
deficit atuarial, deverão ser adotadas medidas para o seu equacionamento, como o plano de amortização 
com alíquota suplementar, a cargo do ente federativo, segregação da massa e aporte de bens, direitos e 
ativos, entre outras medidas previstas na Portaria 1VIF n° 464, de 19.11.2018. 

CONCLUSÃO 

128. Conforme esclarecimentos contidos nesta Nota Técnica conclui-se: 

1 — Quanto às Cláusulas de Revogação e de Vigência da Reforma: 

• wo4 N .

• 



k. • 

Os arts. 35 e 36 da EC n° 103, de 2019, prescrevem nóiriti=m—pTeTriêiifãi:ês-,'''e'ci - 
cláusula de revogação de dispositivos constitucionais até então em vigor e cláusula de vigê 
disposições acrescidas ou alteradas por essa reforma, respectivamente. 

(b) A cláusula de vigência do inciso I do art. 36 dessa Emenda leva em consideração o Ancip 
da anterioridade tributária (nonagesimal), para determinar que os seus arts. 11, 28 e 32, que trataNeW 
alíquotas de contribuição do RPPS da União e do RGPS, bem como da alíquota de contribuição prevista na 
Lei n° 7.689, de 1988, _respectivamente,_ devem entrar em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês 
subsequente ao da data de sua publicação. 

(c) A teor do inciso II do art. 36 da EC n°103, de 2019, a alteração de redação dada pela reforma 
ao art. 149 da Constituição Federal e a cláusula de revogação comida na alínea a do inciso 1 e nos incisos III 
e IV do art. 35 daquela Emenda não têm aplicabilidade constitucional para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios enquanto estiverem em período de vacância, já que dependem de referendo 
para o início de sua vigência, mediante a publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder 
Executivo destes entes da Federação. 

(d) Observe-se que nos  parece válido o referendo da lei estadual,  distrital ou municipal incidir 
apenas sobre a alterado_promovida  pelo art. 1° da EC n° 103,  de 2019,  no art. 149 da Constituição Federal, 
desde que integr , mesmo que inciso II do art. 36 da EC n° 103, de 2019, também aborde o referendo para as 
revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 dessa Emenda. Isto porque a 
aplicação do novo teor do art. 149 da Constituição é relativamente independente da aplicação da imunidade 
de parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão em caso de doença incapacitante e das regras de 
transição das reformas constitucionais anteriores das Emendas Constitucionais n°41, de 2003, e 47, de 2005, 
de que tratam as aludidas revogações. 

(e) Em regra, para os RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, todos os 
dispositivos da reforma não expressamente ressalvados pelo art. 36 da EC n° 103, de 2019, yjgoram desde a 
data de sua  publicacão, nos termos de seu inciso III, sendo relevante discernir quais os dispositivos da 
reforma se aplicam imediatamente com eficácia plena dos que se aplicam com eficácia limitada ou contida. 

II - Quanto às Inatividades e Pensões das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares: 

(a) A reforma atribuiu à União a competência privativa para editar normas gerais sobre 
inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Essa nova competência que se 
lhe atribuiu tem eficácia plena e aplicabilidade imediata. 

(b) Porém, está mantida, nos termos do art. 42 da CF, a competência dos Estados para dispor, em 
lei estadual específica, tanto sobre as matérias do art. 142, § 3°, X (entre outras, a que trata da transferência 
do militar para a inatividade), quanto sobre as pensões militares. 

(c) Por conseguinte, os Estados deverão adaptar suas leis específicas ao que vier a ser disposto 
em lei de caráter nacional da União sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e 
corpos de bombeiros militares, sob pena de invalidade. 

(d) A situação das inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares 
do Distrito Federal não sofre qualquer alteração com a reforma do sistema de previdência social decorrente 
da promulgação da EC n° 103, de 2019, porque o seu regime jurídico continua sendo disciplinado por leis 
federais, com fundamento no inciso XIV do art. 21 da Lei Maior, porquanto essa norma constitucional fixou 
a competência material exclusiva da União para organizar e manter os órgãos de segurança pública 
distritais. Da mesma forma, essa legislação federal também observará a aludida lei nacional de normas gerais 
a ser editada pela União 

III - Quanto à Contagem Recíproca e Compensação Financeira do Tempo de Serviço Militar: 

(a) O direito à contagem recíproca do tempo de serviço militar e do tempo de contribuição ao 
.R.GPS ou RPPS, para fins de inativação militar ou aposentadoria, passa a ter previsão constitucional expressa 
no art. 201, § 9°-A, da Carta Ma2na, com a reforma previdenciária da EC n° 103, de 2019, tendo eficácia 
plena e aplicabilidade imediata. 



(b) No entanto, o referido dispositivo, quando interpretado em conjunto com o antecedent 
do mesmo artigo, leva-nos a concluir que a compensação financeira entre as receitas de contrib 
referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes depende de lei para regulamen 
tendo eficácia limitada, já que a atual Lei n° 9.796, de 5.5.1999, referente às compensações financeiras 
inter-regimes previdenciãrios, não abrange a inatividade militar. 

IV - Quanto às Aposentadorias Voluntárias Comuns dos Servidores Públicos Civis dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 

(a) A reforma desconstitucionalizou regas de elegibilidade da aposentadoria voluntária comum 
dos servidores públicos civis nos regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. De acordo com o inciso III do §1° do art. 40 da Constituição, com exceção da idade 
mínima, cuja fixação exige emenda às respectivas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, os demais 
requisitos deverão ser estabelecidos mediante lei complementar do respectivo ente federativo. 

(b) Assim, foram desconstitucionalizados os requisitos de tempo de contribuição, tempo de 
efetivo exercício no serviço público e de tempo no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria para todos 
os entes da Federação. A ausência desses parâmetros na Carta Magna implica a eficácia limitada, não 
autoaplicável, da referida norma constitucional de concessão do beneficio de aposentadoria voluntária 
comum dos servidores públicos civis. 

(c) Esse modelo previdenciário federal de desconstitucionalização é de observância obrigatória 
pelas Constituições dos Estados e pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, em razão do 
princípio da simetria federativa. 

(d) Para salvaguardar expectativas de direito do servidor titular de cargo efetivo, esse que já era, 
ao tempo da reforma, destinatário das regras constitucionais permanentes do sistema previdenciário próprio, 
e que permaneceria, neste regime, sujeito a novos requisitos (mais exigentes) para a aposentação, foi adotada 
uma disciplimjurídica de transição entre o sistema jurídico anterior e o novo sistema de previdência social, 
tendo em vista o princípio da segurança jurídica e a proteção da confiança do servidor que tenha ingressado 
no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor da EC n° 103, de 2019. 

(e) Por outro lado, em face da eficácia limitada da norma constitucional permanerne de concessão 
de aposentadoria voluntária (inciso III do § 1° do art. 40 da Constituição), a qual depende de providência 
legislativa para se concretizar, a reforma estabeleceu ãsposições transitórias  para os servidores federais que
venham a ingressar no serviço público em cargo efetivo após a data de entrada enLyágor da EC n° 103,..d
2019,  também aplicáveis aos gut já haviam ingressado até a data de sua  publicação,  se mais vantajosas, com 
eficácia plena e aplicabilidade imediata enquanto não sobrevier tal complementação legislativa. 

(f) Em relação à aposentadoria voluntária comum no RPPS da União, a reforma prescreve uma 
disciplina jurídica de transição nos arts. 4°c 20, e estabelece disposições transitórias no art.10 da EC n° 103, 
de 2019. 

(g) Contudo, o Poder Legislativo não estendeu a disciplina jurídica de transição, bem como as 
disposições transitórias da EC n° 103, de 2019, às aposentadorias voluntárias comuns dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Não obstante, para contornar a não autoexecutoriedade da norma do 
inciso III do § 1° do art. 40 da Constituição, e a ausência de disposições transitórias para os entes 
subnacionais, o Poder Constituinte Reformador resolveu recepcionar expressamente as normas 
constitucionais e infraconstitucionais anteriores à entrada em vigor da nova Emenda, assegurando-lhes a 
continuidade da vigência em face dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com eficácia plena e 
aplicabilidade imediata, embora as tenha recebido por prazo certo, isto é, até que sejam promovidas 
alterações na legislação destes entes subnacionais referente aos respectivos regimes próprios, quando então a 
sua eficácia estará exaurida. 

V - Quanto às Aposentadorias Voluntárias ,Especiais dos Servidores Públicos Civis dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 

(a) Não obstante a reforma das normas constitucionais sobre aposentadorias voluntárias especiais 
advinda da EC n° 103, de 2019, elas continuam não autoaplicáveis, já que dependem de l_eicompLunentu do 
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respectivo ente federativo para regulamentá-las, ou seja, carecem de integração-  a- via ar o 
exercício do direito que consagram, sendo, portanto, de eficácia limitada. 
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(b) Em relação à União, a eficácia limitada dos parágrafos 4°, 4°-A, 4°-B, 4°-C, e 5° do ar40 da 
Constituição, a respeito das aposentadorias voluntárias especiais, acabou sendo integrada normat:a 
temporariamente pela disciplina jurídica de transição dos arts. 4°, 50, 20 e 21 da EC n° 103, de 2019, assirii 
como pelas disposições transitórias de seus arts. 10 e 22. 

(c) Mas em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios a Poder Constituinte Reformador 
não prescreveu a disciplina jurídica de transição nem as disposições transitórias já referi4fr, salvo na 
situação específica descrita adiante. Em seu lugar, recepcionou expressamente e pro tempore as normas 
constitucionais e infraconstitucionais anteriores à entrada em vigor da EC n° 103.  de 2019, assegurando-lhes 
a continuidade da vigência em face desses entes subnacionais, com eficácia plena e aplicabilidade 
imediata, até que sejam promovidas alterações na legislação dos respectivos regimes próprios, quando então 
a sua eficácia estará exaurida. 

(d) Destarte, a reforma preservou o quadro jurídico anterior à sua promulgação no que concerne, 
entre outras matérias, à aplicação das normas constitucionais sobre aposentadorias especiais então vigentes, 
as quais continuam a ter aplicação para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, enquanto estes não 
promulgarem a respectiva reforma previdenciária, devendo obediência aos condicionamentos impostos pela 
EC n° 103, de 2019, ou seja, à supremacia da Constituição Federal, já que a reforma da Carta do Estado ou 
da Lei Orgânica do Município trata-se de Poder decorrente.

(e) A recepção das aludidas normas constitucionais, com a redação em vigor antes da reforma 
da EC n° 103, de 2019, estende-se à respectiva norma infraconstitucional regularnentadora. É o caso da Lei 
Complementar federal n° 51, de 20.12.1985, que continua a reger, na condição de lei federal de normas 
gerais de abrangência nacional, a aposentadoria especial do servidor policial do Estado, até que essa matéria 
seja alterada para o respectivo regime próprio, por meio de lei complementar do ente federativo, nos termos, 
condições e alcance previstos nos §§ 4° e 4°-B do art. 40 da Constituição, com a redação dada pela EC n° 
103, de 2019. 

(f) A preservação do quadro jurídico anterior à promulgação da EC n° 103, de 2019, no que 
concerne à aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais sobre aposentadorias especiais então 
vigentes, ainda que pro tempore, também implica a da jurisprudência constitucional do colendo Supremo 
Tribunal Federal - STF, consolidada sobre a referida matéria. Assim é que a Súmula Vinculante - SV do 
STF u° 33 continua aplicável aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, quanto à observância da 
legislação do Regime Geral de Previdência Social como parâmetro de regulamentação infraconstitucional da 
aposentadoria especial de que trata o art. 40, §_42,111„ da Constituição Federal (na redação anterior à EC n° 
103, de 2019), ou seja nas atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física, até a edição de lei complementar do respectivo ente federativo. 

(g) Para a aposentadoria especial dos servidores com deficiência no âmbito dos regimes próprios 
de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com base no art. 40, §_42, I, da 
Constituição Federal (na redação anterior à EC n° 103, de 2019), à mingua de lei complementar federal ou, 
após a promulgação da EC n° 103, de 2019, de lei complementar estadual, distrital ou municipal 
regulamentadora dessa matéria, permanece a necessidade de impetração de mandado de injunção para 
viabilizar o exercício desse direito constitucional. 

(h) Isso já não ocorre em relação à União, porquanto, com a reforma, houve perda de objeto da 
SV n° 33 em face deste ente político, bem como não haveria Interesse processual na impetração de mandado 
de injunção para a regulamentação das normas de aposentadoria especial previstas na Constituição. Corno 
vimos, a eficácia limitada dos parágrafos 4°, 4°-A, 4°-C, e 5' do art. 40 da Constituição, a respeito das 
aposentadorias voluntárias especiais, acabou sendo ince2rada normativa e temporariamente, tão somente para 
a União, pela disciplina jurídica de transição dos arts. 4, 5', 20 e 21 da EC n° 103, de 2019, assim como 
pelas disposições transitórias de seus arts. 10 e 22. 

(i) A reforma decorrente da promulgação da EC n° 103, de 2019. acabou por conferir ao policial 
civil do Distrito Federal uma regra jurídica de transição e uma disposição transitória sobre aposentadoria 
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especial, respectivamente, em seus arts. 50 e 10, tendo em vista a competência material exclu 
União para ..)rganizar e manter os órgãos de segurança pública do Distrito Federal. \;-?, O 8 5 ' 
VI - Quanto à Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o Trabalho: 

(a) Com a reforma previdenciária, a aposentadoria "por invalidez permanente" passa a denominar-
se aposentadoria "por incapacidade permanente para o trabalho". A EC n° 103, de 2019, constitucionaliza a 
exigência de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a 
concessão da aposentadoria, bem como a condição de o servidor ser insuscetível de readaptação, conferindo 
nova redação ao inciso I do § 10 do art. 40 da Constituição. 

(b) Trata-se de norma com eficácia limitada. Contudo, até que entre em vigor lei federal que 
discipline esse beneficio no âmbito da União, está prevista unia disposição transitória de concessão da 
aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, com eficácia plena e aplicabilidade imediata, 
no art. 10, § 1°, H, e de cálculo dos proventos conforme o § 4° desse mesmo artigo c/c o art. 26, § 2°, II, e § 
30, II, todos da EC n° 103, de 2019. Segundo essa norma transitória, o valor do beneficio corresponderá a 
60% da média definida na forma do caput e do § 10 do art. 26, com acréscimo de 2% por ano de contribuição 
que exceder o tempo de vinte anos de contribuição, salvo na hipótese de incapacidade permanente decorrente 
de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, quando o percentual da referida média 
correspondera a 100%. Note-se, todavia, que esta exceção não mais se aplica às hipóteses de doença grave, 
contagiosa ou incurável. 

(c) Já em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, ante a ausência de disposição 
transitória, e por força do que prescreve o § 7° do art. 10 da EC n° 103, de 2019, mantém-se o quadro jurídico 
imediatamente anterior à promulgação da EC n° 103, de 2019, no que concerne à aplicação das normas 
constitucionais e infraconstitucionais que estavam em vigor sobre a concessão e cálculo da "aposentadoria 
por invalidez permanente", com eficácia plena e aplicabilidade imediata, até a edição de lei do respectivo 
ente federativo. 

VII - Quanto à Aposentadoria Concedida com Utilização de Tempo de Contribuição Decorrente de Cargo, 
Emprego ou Função Pública e da Vedação Relacionada à Complementação de Aposentadorias e Pensões: 

(a) É entendimento assente na Orientação Normativa n° 2, de 2009, e na Nota Técnica n° 3, de 
2013, ambas da lavra desta Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, que o aproveitamento 
de qualquer tempo sob o regime estatutário para fins de concessão de aposentadoria, inclusive pelo Regime 
Geral, implica a vacância do cargo titularizado pelo servidor público. 

(b) Além disso, o art. 12 da Portaria MPS n° 154, de 2008, já dispunha que a Certidão de Tempo 
de Contribuição - CTC somente poderia ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-
servidor, ou seja, para servidor exonerado ou demitido do cargo efetivo. Essa interpretação veio a ser 
acolhida expressamente pelo legislador no inciso VI do art. 96 da Lei e 8.213, de 1991, acrescentado pela 
Lei n° 13.846, de 18.6.2019. 

(c) O que acentuamos de novo na reforma da EC n° 103, de 2019, é o preceito segundo o qual não 
só a utilização de tempo de contribuição de cargo público, mas também a de emprego ou função pública, 
ainda que se trate de tempo de contribuição para o RGPS, acarreta o rompimento do vínculo do agente 
público com a Administração Pública. 

(d). Essa norma constitucional tem eficácia plena e aplicabilidade imediata em relação aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, mas não alcança a aposentadoria concedida pelo RGPS até a data 
de entrada em vigor da reforma decorrente da EC n° 103, de 2019, conforme a ressalva expressa em seu art. 
6°. 

(e) Outro ponto a ser destacado é a restrição determinada pela reforma previdenciária da EC n° 
103, de 2019, quanto à complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a 
seus dependentes. Essa complementação estará, em regra, vedada após a data de entrada em vigor dessa 
Emenda. com eficácia plena e aplicabilidade imediata para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, salvo em relação às complementações relacionadas à instituição do Regime de Previdência 
Complementai - a tlue se referem os §§ 14 a 1b do art. 40. da Constituição e em relação à prevista em lei que 
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extinga RPPS, a teor do que dispõe o § 15 de art. 37 da Constituição, acrescido pela EC n° 103, de 9 
o art. 70  dessa Emenda (este último dispositivo também determina que a vedação prevista no § 15 Pk 
da Constituição não se aplica a coniplementações de aposentadorias e pensões concedidas até a k  d:. •

entrada em vigor da EC n° 103, de 2019). 

VIII - Quanto à Remuneração do Servidor Público no Cargo Efetivo, para Fins de Cálculo de Proventos de 
Aposentadoria com Base na Totalidade da Remuneração: 

- - - 
(a) Consta do § 8° do art. 4' da.EC n° 103, de 2019, regra de transição a respeito da apuração da 
remuneração do servidor público federal Cujos proventos venham a ser calculados pela totalidade da 
remuneração, com fundamento no inciso I do § 60 do art. 4° ou no inciso I do § 2° do art 20. 

(b) O RPPS da União deverá observar que uma parcela dessa remuneração integrará o cálculo dos 
proventos com base numa média aritmética simples, mesmo havendo o direito à totalidade da remuneração, 
nas seguintes hipóteses de que tratam os incisos I e II do aludido § 8° do art. 4° da EC n° 103, de 2019, a 
saber: (I) quando o cargo estiver sujeito a variações na carga horária; e (II) se as vantagens pecuniárias 
permanentes forem variáveis. 

(c) Essa regra de transição foi prevista tão somente para o servidor público federal que tenha 
ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31.12.2003 e que não tenha feito a opção pelo Regime de 
Previdência Complementar de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal. 

(d) A nosso ver, o § 8° do art. 4° da EC n° 103, de 2019, não rege a apuração da totalidade da 
remuneração em relação aos regimes próprios de previdência dos entes subnacionais. Com efeito, a reforma 
contém uma ressalva, expressa tanto no § 9° desse art. 4° quanto no § 4° do art. 20, com eficácia plena e 
aplicabilidade imediata, segundo a qual: 

Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios as normas constitucionais e infraèonstitucionais anteriores à data de entrada em 
vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação 
interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social 

(e) Assim sendo, o cálculo dos proventos de aposentadoria concedida com fundamento na 
integraliciade, no âmbito do RPPS dos Estados. Distrito Federal e Municípios, mantém-se regido, quanto à 
apuração da remuneração, pela lei do respectivo ente federativo, em vigor antes da publicação da EC n° 103, 
de 2019, isto é, de acordo com o que for prescrito como remuneração do cargo efetivo, a título de 
vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes, com o acréscimo de adicionais de caráter individual e 
vantagens pessoais permanentes. 

IX - Quanto às Pensões dos Servidores Públicos Civis dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

• (a) A EC n° 103, de 2019, promoveu a desconstitucionalização das regras permanentes de 
concessão de pensão aos dependentes dos servidores públicos civis de todos os entes da Federação, 
remetendo a sua regulamentação para a lei do respectivo ente federativo, de modo que o § 7° do art. 40 da 
Constituição passou a ter aplicabilidade diferida, ou seja, eficácia limitada. Não obstante, essa norma 
contém uma prescrição constitucional mandatória, cujo cumprimento é obrigatório para todos os entes da 
Federação, por força de remissão expressa ao § 2° do art. 201 da Constituição, que estabelece o piso de um 
salário mínimo para a pensão por morte no âmbito do RPPS, quando esse beneficio se tratar da única 
fonte de renda formal auferida pelo dependente. Essa ressalva não se estende ao RGPS, já que foi 
mantido o piso de um salário mínimo para o beneficio deste regime que substitua o salário de contribuição 
ou o rendimento do trabalho do seeurado.. 

(b) Por outro lado, aquele mesmo § 7° do art. 40 da Constituição também visa a orientação da 
atividade legislativa futura, ao traçar a diretiva do tratamento diferenciado para a hipótese de concessão de 
pensão por morte decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, para o servidor policial, 
agente penitenciário ou socioeducativo, a qual depende de lei para se concretizar. 

(c) Ocorre que, no âmbito da União, a reforma przscreve disposições transitórias sobre o 
beneficio de pensão por morte c,.Nrn eficácia plena e aplicabilidade imediata, enquanto não sobrevier a 
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referida complementação legislativa. Com efeito, o art. 23 da EC n° 103,  de 2019, determina r as d6 
concessão de pensão passíveis de serem alteradas  por lei federal sobre o Regime Próprio de Pres encia 
Social da União. -1.4'N., kl . ?c, 
(d) Além disso, com base na competência material exclusiva da União para organizar e manter • 
os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, e entre eles a Polícia Civil, a reforma  já estatui,  em seu 
art. 10, §_.f.,) que a pensão devida aos dependentes do policial federal, agente federal penitenciário ou 
socioeducativo, bem como aos dependentes do policial civil do Distrito Federal, será vitalícia para o 
cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo, quando decorrente de agressão sofrida no 
exercício ou em razão da função. Esse dispositivo da reforma não abrange os policiais civis dos Estados, já 
que não há remissão expressa ao inciso IV do caput do art. 144 da Constituição. 

(e) À exceção tão somente dessa hipótese de concessão de pensão por morte do policial civil do 
Distrito Federal  decorrência de agressão sofrida no exercício ou em razão da fiutção, as disposições 
transitórias a respeito do beneficio de pensão por morte previstas no art. 10, § 60, e no art. 23 da EC n° 
103, de 2019, não se aplicam aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Para o lugar dessas disposições transitórias da EC n° 103, de 2019, com vistas a remediar a 
eficácia limitada da norma sobre pensão por morte do art 40, § 7°, do corpo permanente da Constituição, o 
Poder Constituinte Reformador recepcionou expressamente e pra tempore as normas constitucionais e 
infraconstitucionais anteriores à entrada em vigor daquela Emenda, assegurando-lhes a continuidade da 
vigência em face dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com eficácia plena e aplicabilidade 
imediata, até que sejam promovidas alterações na legislação dos respectivos regimes próprios, quando então 
a sua eficácia estará exaurida. 

(g) Destarte, até a edição de lei do respectivo ente federativo subnacional, ou de lei federal (no 
caso da Polícia Civil do DF), aplicam-se as normas constitucionais e infraconstitucionais que estavam' em 
vigor antes do advento da EC n° 103, de 2019, para reger a concessão de pensão por morte no âmbito do 
RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, salvo para a pensão decorrente de agressão sofrida 
no exercício ou em razão da função de policial civil do DF. 

(h) Assim, até a edição de lei do respectivo ente federativo subnacional, ou de lei federal (no caso 
da Polícia Civil do DF), os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aplicar, para fins de 
concessão do beneficio de pensão por morte, as disposições previstas no art. 2° da Lei n° 10.887, de 2004. 

X - Quanto ao Cálculo dos Proventos de Aposentadoria dos Servidores Públicos Civis dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: 

(a) Na nova redação do §3° do art. 40 da Constituição, a reforma transfere integralmente a 
regulamentação do cálculo dos proventos de aposentadoria para a lei de cada ente federativo. 

(b) Dada a eficácia limitada do preceito supracitado, que depende de complementação 
a reforma prescreveu as disposicões transitórias do art. 26  da EC n° 103,  de 2019, com eficácia plena e 
aplicabilidade imediata enquanto não sobrevier lei que discipline o cálculo dos proventos de aposentadoria. 

(c) Ocorre que, em relação aos regimes próprios, essas normas de cálculo dos proventos de 
aposentadoria do art. 26 da EC n° 103, de 2019, baseado na apuração de um média aritmética de todo o 
período contributivo desde julho de 1994 (ou do início da contribuição, se posterior), abarcam unicamente os 
beneficios que vierem a ser concedidos no âmbito do RPPS da União, com base na disciplina jurídica de 
transição dos arts. 4°, 20 e 21, bem como nas disposições transitórias do art. 10 da reforma. 

(d) Além dos aludidos critérios de cálculo dos proventos, aos servidores públicos federais 
também são aplicadas regras de transição para aposentadoria voluntária com direito à integralidade (EC n° 
103, de 2019, art. 4°, § 6°, I, e art. 20, § 2°, I, observado quanto à apuração da remuneração do servidor o 
previsto no § 8° do art. 4°); são aplicados os critérios de cálculo da aposentadoria especial do servidor 
público federal com deficiência, na forma da Lei Complementar n° 142, de 8.5.2013 (art. 22 da EC n° 103, de 
2019); e aos policiais federais, agentes federais penitenciários ou socioeducativos, bem como aos policiais 
civis do Distrito Federal, que tenham ingressado na carreira até a data de entrada em vigor da reforma, ÇS 
assegurada a aposentadoria na forma da Lei Complementar tf 51, de 20.12.1985., desde que observem o 
requisito de idade mínima para esta aposentadoria especial (art. 5° da EC n° 103, de 2019). . . 
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(e) Exceto em relação à aposentadoria especial dos policiárr é-MS—do DisEit-O-Fed os:: 5

"2 2 dispositivos da EC n° 103, de 2019, que versam sobre critérios de cálculo dos proventos de aposenta ria aø
ser concedida com base na disciplina jurídica de transição dos arts. 40, 50, 20 e 21, ou com basNs 
disposições transitórias dos arts. 10 e 22, visam ao servidor público federal, não sendo aplicáveis aoi—
servidores públicos vinculados aos RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

(O Para os entes subnacionais da Federação, a reforma recepcionou as normas constitucionais e 
infraconstitucionais a ela anteriores, no- que concerne -às- aposentadorias, o que -a nosso ver-se estende ao 
cálculo dos proventos, assegurando-lhes a continuidade da vigência com eficácia plena e aplicabilidade 
imediata, até que sejam promovidas alterações na legislação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios referente aos respectivos regimes próprios, quando então a sua eficácia estará exaurida. 

XI— Quanto ao Abono de Permanência dos Servidores Públicos Civis dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

(a) A norma de concessão de abono de permanência da atual reforma previdenciária tem eficácia 
contida, já que o legislador de cada ente federativo pode restringir-lhe o alcance, estabelecendo critérios que 
possam importar em redução de seu valor ou até mesmo em sua supressão, conforme o teor do § 19 do art. 
40 da Constituição, na redação dada pela EC n° 103, de 2019. 

(b) Em relação ao servidor público federal e ao servidor policial civil do Distrito Federal, a 
reforma assegura a concessão de abono de permanência no valor equivalente ao de sua contribuição 
previdenciária, até que entre em vigor lei federal que regulamente o disposto no citado § 19 do art. 40 da 
Constituição, nos termos do art. 10 da EC e 103, de 2019. 

(c) Ocorre que, em relação às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, esse mesmo art. 10 da EC n° 103,  de 2019, prescreve a aplicação das normas constitucionais 
e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor dessa reforma, enquanto não promovidas 
alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Isso leva a 
crer que as regras sobre o abono de permanência anteriores ao advento da atual reforma previdenciária 
permanecem em vigor para os entes subnacionais até a edição de lei para os respectivos regimes próprios que 
regulamente a norma do § 19 do art. 40 da Constituição. 

(d) Veja-se que, em relação a regime próprio, o art. 30 da EC n° 103, de 2019, versa sobre 
o direito adquirido à aposentadoria exclusivamente  para o servidor  público federal, assegurando-lhe a 
concessão de abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, enquanto não 
editada lei federal, desde que tenha cumprido, até a promulgação dessa reforma, os requisitos para 
aposentadoria voluntária com base em normas constitucionais até então em vigor. Em relação aos entes 
subnacionais não baveria, contudo, razão para disciplinar a concessão de abono em face do direito adquirido, 
já que as regras de aposentadoria dos servidores públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
não teriam Sofrido alteração com a reforma. 

(e) Já o art. 8° da EC n° 103, de 2019, assegura a concessão de abono de permanência equivalente 
ao valor da contribuição previdenciária para o servidor  público federal que venha a cumprir os requisitos 
para a concessão de aposentadoria voluntária nos termos da disciplina jurídica de transição dos arts. 40, 50, 20 
e 21, e da disposição transitória do art 22 dessa Emenda. Essas regras de aposentadoria (não permanentes) 
não são aplicáveis aos servidores públicos dos entes subnacionais pela mesma razão. 

(O Por outro lado, quando o art. 35 da EC n° 103, de 2019, revogou os arts. 2°c 60 da EC n°41, 
de 19.12.2003, e o art. 30 da EC n° 47, de 5.7.2005, a própria reforma de 2019 determinou um período de 
vacância para a vigência dessa revogação em face dos entes subnacionais (art. 36, II), durante o qual não 
haverá aplicabilidade constitucional para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, já que ela 
dependerá de referendo para o início de sua vigência, mediante a publicação de lei de iniciativa privativa 
do respectivo Poder Executivo destes entes da- Federação. Ou seja, enquanto não houver esse referendo 
mediante lei dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aqueles artigos das reformas das Emendas n' 
41, de 2003, e n° 47, de 2005, continuam em vigor e ainda podem embasar a concessão de abono de 
permanência no âmbito dos RPPS subnacionais. 
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(g) Assim, em relação às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federa dos 
Municípios, a reforma 7ecepcionou as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à de0 
entrada em vigor da EC n° 103, de 2019, enquanto não promovidas alterações na legislação 

L4i0ji4Vrelacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Essa recea0s2,  a nosso ver. és, aba 
as normas sobre abono de  permanência,  constitucionais e infraconstitucionais. Isso significa que, a princípio, 
o abono de permanência continua sendo devido no valor equivalente ao da contribuição previdenciária do 
servidor estadual, distrital ou municipal, enquanto não for editada lei do respectivo ente subnacional que 
regulamente os critérios que possam importar em redução de seu valor ou até mesmo em sua supressão, 
conforme a norma de eficácia contida do § 19 do art. 40 da Constituição, na redação dada pela EC n° 103, de 
2019. 

(h) Por sua vez, a concessão de abono de permanência com base nas regras de transição das 
reformas previdenciárias anteriores das Emendas n° 41, de 2003 (arts. 2° e 6°), e n° 47, de 2005 (art. 
30), pode vir a ser, extinta para os RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios mediante lei do 
respectivo ente que referende integralmente a sua revogação pelo art. 35, incisos III e IV, da EC n° 103, de 
2019. No entanto, tal abono poderá ser mantido prv tempore, na reforma previdenciária dos entes 
subnacionais, nos moldes da redação do § 30 do art. 30 da EC n° 103, de 2019, até que entre em vigor a lei do 
respectivo ente que regulamente o disposto no § 19 do art. 40 da Constituição. 

XII - Quanto às Normas Gerais de Organização, de Funcionamento e de Responsabilidade na Gestão dos 
Regimes Próprios de Previdência Social: 

(a) A EC n° 103, de 2019, acresceu ao art. 40 da Constituição o § 22 para estatuir algumas 
diretivas, em numerus apertais, acerca do objeto da lei complementar federal que deverá dispor sobre normas 
gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade na gestão dos regimes próprios de 
previdência social. 

(b) Essas diretivas não exaustivas visam orientar a atividade legislativa futura da União, portanto, 
com caráter prospectivo e eficácia limitada. Não obstante, o mesmo dispositivo veicula uma prescrição 
mandatória proibitiva, cuja eficácia é plena (aplicabilidade imediata), a qual veda a instituição de novos 
regimes próprios de previdência social. 

(c) Em outro dispositivo dessa Emenda, precisamente no capuz do art. 90, o Poder Constituinte 
Reformador recepcionou, com status de lei complementar, a Lei Federal n° 9.717, de 27.11.1998, a qual 
estabelece normas gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social 
dos entes da Federação, e, a par disso, determinou a observância de determinadas prescrições acerca desse 
tema, em sua maioria, com eficácia plena. Cumpre observar que o referido status abarca as normas gerais de 
responsabilidade na gestão previdenciária dos regimes próprios de previdência social, já previstas na Lei n° 
9.717, de 1998. 

(d) Como exceções, indicamos os §§7° e 8° do art. 90 da EC n° 103, de 2019, os quais precisam de 
complementação normativa para a sua executoriedade em relação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios. 

(e) A aplicação de recursos do RPPS na concessão de empréstimos com consignação em folha de 
pagamento dos segurados depende, nos termos do § 70 do art. 90 da EC n° 103, de 2019, citado acima, de 
norma integradora de sua eficácia a ser expedida pelo Conselho Monetário Nacional. 

(f) Com relação à instituição de contribuição extraordinária, por meio de lei, nos termos dos  §.§ 
1°-B e 1°-C do art. 149 da Constituição Federal  (objeto de remissão expressa do supracitado § 8" do art. 90 

da EC e 103, de 2019), o certo é que a regulamentação dessa matéria no âmbito dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios somente poderá ser editada quando a alteração de redação dada pela reforma ao art. 
149 da Constituição Federal tiver vigência em relação a estes entes subnacionais, isto é, não estiver mais em 
período de vacância, o que dependerá de publicação de lei estadual, distrital ou municipal que referende 
integralmente a alteração promovida nesse artigo da Constituição, a teor do que dispõe o inciso II do art. 36 
da EC n° 103, de 2019. 

(g) Por fim, cumpre ainda mencionar que o art. 10 da EC n° 103, de 2019, acrescentou ao art. 167 
da Constituição Federal. que trata de normas de finanças públicas, os incisos XII e XIII, com vedações 
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relacionadas aos regimes próprios de previdência social e, no art. 12, atiibuiti-etimpetêneia-4- 
instituir sistema integrado de dados retativos às remunerações, proventos e pensões dos segurados do 881 
Geral de Previdência Social, dos regimes próprios de previdência social e dos participantes e assistido  olor 
Regimes de Previdência Complementar, aos benefícios dos programas de assistência social de que trata o art. 
203 da Constituição e às remunerações, proventos de inatividade e pensão por morte decorrentes das 
atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, em interação com outras bases 
de dados, ferramentas e plataformas. 

(h) A recepção, com status de lei complementar, da Lei n° 9.717, de 1998, pelo art. 90 da EC n° 
103, de 2019, preenche a falta da lei complementar federal a que se refere o inciso MI da art. 167 
supracitado, até a edição desta última. Isto significa que o descumprimento desse preceito constitucional, 
quanto à vedação de utilização de recursos de RPPS, implica a impossibilidade de ser atestada a regularidade 
do respectivo regime mediante a emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), nos termos 
previstos na Lei n° 9.717, de 1998. Em relação ao inciso XIII do art. 167, essas sanções serão aplicadas 
também em conformidade com o que dispõe a Lei n° 9.717, de 1998, até a edição da aludida lei 
complementar. 

XIII - Quanto às Restrições à Acumulação de Pensões e de Pensões e Proventos de Aposentadoria ou de 
Inatividade Militar: 

(a) A reforma previdenciária da EC n° 103, de 2019, em seu art. 24, preceitua uma proibição de 
acumulação, no mesmo regime de previdência social, de mais de uma pensão deixada por cônjuge ou 
companheiro, salvo se decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição. 

(b) No âmbito do RGPS, o inciso VI do art. 124 da Lei n° 8.213, de 1991, prescreve a mesma 
proibição de acumulação constante do art. 24 da EC n° 103, de 2019. Contudo, a ressalva da parte final 
deste preceito, quanto ao exercício de cargos acumuláveis na forma da Constituição pelo mesmo 
instituidor, não se aplica em relação a atividades concomitantes deste no mesmo Regime Geral, seja em 
cargos, empregos ou funções públicas, já que não é possível a concessão de mais de uma pensão oriunda de 
um mesmo vínculo previdenciário nesse Regime, razão por que a totalidade da remuneração do instituidor 
nessas atividades não deve ultrapassar o limite máximo do salário de contribuição para efeito de contribuição 
ao RGPS, bem como para o cálculo do respectivo beneficio, a teor do art. 32 da Lei n° 8.213, de 1991. 

(c) Aquela regra da EC n° 103, de 2019, é complementada por alguns casos de acumulação 
previstos no § 10 do mesmo art. 24,- referentes ao acúmulo de pensões, bem como ao de pensões com 
aposentadorias ou com proventos de inatividade de origem militar, para os quais, não obstante seja permitida 
a acumulação, sofrem uma restrição quanto áo valor do beneficio a ser pago a partir do segundo numa escala 
decrescente de rendimento, consistente numa redução percentual apurada cumulativamente por faixas de 
cada um desses benefícios. 

(d) Essas restrições à acumulação de benefícios são normas de eficácia plena e aplicabilidade 
imediata a todos os regimes próprios de previdência social, sem embargo de não poderem prejudicar o 
direito adquirido antes de sua entrada em vigor, a teor do que dispõe o § 4° do art. 24 da EC ri° 103, de 2019. 

(e) Além disso, pode-se inferir do § 50 do art. 24 da EC n° 103, de 2019, que a reforma 
recepcionou, naquilo que não for contrário às aludidas restrições desse mesmo artigo, as regras sobre 
acumulação de beneficios prevista na legislação vigente na data de sua entrada em vigor. 

É preciso atentar ainda para a possibilidade de alteração tanto das normas constitucionais de 
acumulação previstas naquele art. 24 da EC ri° 103, de 2019, quanto da legislação infraconstitucional que 
permanece em vigor, sendo neste ponto a sua eficácia limitada. De fato, isto vai depender de 
complementação legislativa, na forma dc lei complementar sobre vedações, regras e condições para a 
acumulação de benefícios previdenciários no Regime Geral de Previdência Social, a qual terá caráter de lei 
nacional, já que sua aplicação deverá ser estendida aos regimes próprios de previdência social, nos termos do 
§ 6 do art. 40 da Constituição. 

XIV - Quanto às incorporações de Vantagens Temporárias à Remuneração do Cargo Efetivo: 
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(a) A vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exe cio dr. Q 
função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração d., cargo efetivo, constante do § 9° do 39 dk' 
Constituição, tem eficácia  plena_e_apjiçabilidaie_àzçlikta, independentemente de lei regulamenta . A • fkr. 
reforma determina a sua aplicação com caráter prospectivo, porquanto o art. 13 da EC rio 103, de 281) ' 
ressalva de sua incidência as incorporações dessa natureza ocorridas até a data de entrada em vigor dessa 
Emenda. - 

XV — Quanto aos Regimes de Previdência Aplicáveis a Titulares de Mandato .Eletivo: 

(a) De acordo com o art. 14 da EC n° 103, de 2019, consideram-se em extinção os regimes de 
previdência aplicáveis a titulares de mandato eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dada a vedação de adesão de novos segurados e de instituição de novos  dessa natureza. 

(b) É concedida a opção de retirada desses regimes no prazo de cento e oitenta dias, contado da 
data de entrada em vigor dessa reforma. Caso o segurado exerça a referida opção, é assegurada a contagem 
reciproca do tempo de contribuição vertido para tal regime previdenciário de titulares de mandato eletivo do 
respectivo ente federado, nos termos do § 90 do art. 201 da Constituição. 

(c) Ainda nos termos do art. 14 da EC n° 103, de 2019, foi prevista uma regra de transição 
específica para o regime de previdência de que trata a Lei n° 9.506, de 30.10.1997, segundo a qual os 
segurados do Plano de Seguridade Social dos Congressistas que optarem -por manter a vinculação a esse 
regime devem cumprir um pedágio correspondente a 30% (trinta por cento) do tempo de contribuição 
faltante, na data de promulgação dessa reforma, para a aquisição do direito à aposentadoria de titular de 
mandato eletivo da União, observada a idade mínima de 62 anos, se mulher, e 65 anos, se homem. 

(d) Acresce que foram preservados os direitos adquiridos em relação às pensões e aposentadorias 
de titulares de mandato eletivo cujos requisitos tenham sido cumpridos até a entrada em vigor da EC n° 103, 
de 2019. 

(e) Todos estes preceitos se aplicam imediatamente com eficácia plena. 

(f) Em relação aos regimes de titulares de mandato eletivo que porventura existam atualmente 
nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios, a reforma prescreve uma norma de eficácia 
limitada conducente à disciplina, por lei específica desses entes da Federação, tão somente de regra de 
transição para aqueles que fizerem a opção de permanecer em tais _regimes, que por força constitucional 
passam a ser em extinção. Em nosso entender, os entes subnacionais devem cumprir esse dever 
constitucional tendo, como paradigma, as normas de transição já previstas na EC n° 103, de 2019, para os 
titulares de mandato eletivo da União, em prol do princípio republicano e do princípio da isonomia. 

(g) Cumpre observar ainda que a reforma da EC n° 103, de 2019, constitucionalizou uma regra de 
filiação previdenciária para o servidor que venha a exercer qualquer mandato eletivo, federal, estadual, 
distrital ou municipal, porquanto, o servidor, no exercício de mandato eletivo, "ria hipótese de ser segurado 
de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem". A 
alteração do art. 38 da Constituição, levada a efeito pela EC n° 103, de 2019, tem eficácia plena e 
aplicabilidade imediata aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

XVI - Quanto à Exclusão da Aplicação da Pena de Aposentadoria Compulsória do Magistrado ou do 
Membro do Ministério Público como Sanção Disciplinar: 

(a) A reforma previdenciária excluiu a possibilidade de aplicação, como sanção administrativa, 
da pena de aposentadoria compulsória de magistrados e membros do ministério público da União ou dos 
Estados, com direito a proventos proporcionais ao tempo de serviço, ao modificar, com eficácia  plena e 
aplicabilidade imediata, o texto dos arts. 93, VIII, 103-B, § 4°, III, e art. 130-A, § 2°, III, da Constituição, na 
parte em que previa tal prestação previdenciária. 

XVH - Quanto à Administração, por Entidade Aberta de Previdência Complementar, de Plano de Beneficio - 
de Regime de Previdência Complementar com Patrocínio da Administração Pública: 
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(a) Com a reforma previdenciária da EC n° 103, de 2019, Mg-a—à- "Ser adinitida a adm klistr ,9 
por entidade aberta de  previdência complementar, de planos de benefícios patrocinados pelos entes t eradrs 
ou pelas entidades de sua administração indireta, conforme a nova redação dada ao § 15 do art.
Constituição. 

(1)) Contudo, essa norma do § 15 do art. 40 da Constituição não é autoaplioável em relação às 
entidades abertas de  previdência complementar. possuindo eficácia limitada, porque a disciplina da relação 
destas com a -União, os-Estados, o Distrito Federal- e os Municípios; inclusive suas autarquias; fundações, 
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de 
planos de beneficios de previdência privada a serem administrados por aquelas entidades, está pendente de 
regulamentação mediante lei complementar da União. Com efeito, enquanto esta não for editada, apenas as 
entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios 
previdenciários para os aludidos patrocinadores, de acordo com o art. 33 da EC n° 103, de 2019. 

XVIII - Quanto à Extinção do Regime Próprio de Previdência Social: 

(a) O art. 34 da.EC n° 103, de 2019, dispôs sobre alguns requisitos para a hipótese de extinção, 
por lei do ente federativo, do respectivo regime próprio de previdência social. Essa norma da reforma 
possui eficácia plena e aplicabilidade imediata até que seja editada lei complementar federal sobre normas 
gerais que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição, dispondo, entre outras matérias, sobre os requisitos 
para a referida extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social. 

XIX- Quanto à Aplicação das Normas Constitucionais e Infraconstitucionais Anteriores à Data de Entrada 
em Vigor da EC n°103, de 2019: 

(a) Com a entrada em vigor da EC n° 103, de 2019, somente os servidores públicos federais, 
vinculados ao RPPS da União, e os segurados do RGPS foram alcançados pela reforma das regras 
constitucionais de elegibilidade e de cálculo das aposentadorias voluntárias, comum e especial, e das pensões 
respectivas dos seus dependentes. Além disso, a EC n° 103, de 2019, também estabeleceu novas regras de 
cálculo das aposentadorias por incapacidade permanente e compulsória, e pensões decorrentes, 
exclusivamente para os referidos servidores e segurados. 

(b) Com efeito, o Poder Constituinte Reformador, na estruturação da EC n° 103, de 
2019, restringin o âmbito de aplicação da disciplina jurídica de transição de seus arts. 40, 50, 20 e 21, e o 
das disposições transitórias dos arts. 10, 22 e 23, fazendo uma ressalva em relação aos entes federados 
subnacionais, já que para estes incluiu uma disposição normativa, no texto de todos os referidos artigos, que 
determina a aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor
da EC n° 103,  de 2019, para efeito de concessão de aposentadorias aos servidores dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e de pensão aos seus dependentes, "enquanto não  promovidas alterações na 
legãlgção interna relacionada ao respectivo regime  gr:oprio de previdência social". 

(c) Assim, a reforma da EC n° 103, de 2019, manteve em vigor, ainda que pro tempore e apenas 
em relação aos Estados, DF e Municípios, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais concernentes 
a regras de elegibilidade e cálculo de aposentadorias e pensões, como estavam redigidos antes da 
promulgação dessa Emenda, até que sobrevenha a reforma previdenciária dos referidos entes subnacionais. 

(d) Não obstante, a aplicação da legislação federal, estadual, distrital ou municipal em 
vigor no dia imediatamente anterior ao de publicação da referida EC n° 103, de 2019, impõe a observância 
do princípio da supremacia da Constituição Federal, inclusive da jurisprudência assentada do Supremo 
Tribunal Federal, quanto à mencionada matéria, portanto, não  pode ir de encontro aos dispositivos da 
Constituição Federal cuja vigência considera-se mantida em relacão aos Estados,  Distrito Federal e 
Municípios.

(e) Neste sentido, por exemplo, os arts. 1° e 2° da Lei Federal n° 10.887, de 2004, na redação 
vigente na véspera da publicação da EC n° 103, de 2019, continuam a ser aplicados aos Estados, DF e 
Municípios para fins de cálculo dos proventos de aposentadorias e pensões, respectivamente (salvo em 
relação à aposentadoria especial dos policiais civis do Distrito Federal e às pensões decorrentes de agressão 
sofrida no exerci:io ou em razão da função policial, as quais já contam com disciplina dada peia reforma), 
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co Assim é que a Súmula Vinculante - S'V do STF n°33 continua aplicável aos Estado
Distrito Federal e aos Municípios, quanto à observância da legislação do Regime Geral de Previdên 
Social como parâmetro de regulamentação infraconstitucional da aposentadoria especial de que trata o

III, da Constituição Federal (na redação anterior à EC n° 103, de 2019), até a edição de lei 
complementar do respectivo ente federativo. 

(8) É o caso também da Lei Complementar federal n° 51, de 1985, que continua a reger, na 
condição de lei federal de normas gerais de abrangência nacional, a aposentadoria especial do servidor 
policial do Estado (salvo em relação ao policial civil do DF), até que essa matéria seja alterada para o 
respectivo regime próprio, por meio de lei complementar do ente federativo, nos termos, condições e alcance 
previstos nos §§ 4° e 4°-B do art. 40 da Constituição, com a redação advinda da reforma da EC n° 103, de 
2019. 

(h) Para a aposentadoria especial dos servidores com deficiência no âmbito dos regimes próprios 
de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com base no art. 40._§ 4°,1, da 
Constituição Federal (na redação anterior à EC n° 103, de 2019), à míngua de lei complementar federal ou, 
após a promulgação da EC n° 103, de 2019, de lei complementar estadual, distrital ou municipal 
regulamentadora dessa matéria, permanece a necessidade de impetração de mandado de injunção para 
viabilizar o exercício desse direito constitucional. 

XX- Quanto à Aplicação das Alíquotas de Contribuição Previdenciária para Custeio do RPPS dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, cobradas dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas: 

(a) De acordo com a cláusula de vigência do art. 36, II, da EC n° 103, de 2019, a nova 
redação que a reforma conferiu ao art. 149 da Constituição não é aplicável aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, enquanto estiver em período de vacância, já que depende de referendo destes entes da 
Federação para o início de sua vigência, mediante a publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo 
Poder Executivo. 

(b) Assim, enquanto não houver o referendo integral da nova redação dada ao art. 149 da CF, por 
meio de lei estadual, distrital ou municipal, continua a valer para os entes subnacionais a redação do referido 
artigo anterjor à data de entrada em vigor da EC n° 103,  de 2019. 

(c) Isto significa que, sem esse referendo mediante lei do ente subnacional, de que trata o 
inciso II do art. 36 da EC n° 103, de 2019, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios .não poderão 
instituir alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma progrezisa, nem fazer incidir a 
contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos e pensões que superem o 
salário mínimo, se houver déficit atuarial, pois, em todo o caso, deverá incidir sobre proventos e pensões que 
superem o limite máximo estabelecido para os beneficios do RGPS, ou que superem o dobro desse limite 
quando o beneficiário for acometido de doença incapacitante. 

(d) Por outro lado, salvo na situação de ausência de deficit atuarial a ser equacionado, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores 
da União, e mesmo naquela hipótese de ausência de deficit a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas 
aplicáveis ao RGPS. É o que dispõe o § 4° do art. 9° da EC n° 103, de 2019. Esse preceito da reforma tem 
eficácia plena e aplicabilidade imediata aos regimes próprios de previdência social dos entes federativos. 

(e) Deste modo, a vigência da alíquota de contribuição previdenciária de 14%, que será exigida 
no âmbito dr) RPPS da União a partir de 1/3/2020, de acordo com o disposto no capuz do art. 11 c/c o art. 36, 
I, da EC n° 103, de 2019, implica, a partir dessa mesma data, para os demais entes da Federação, em regra, o 
dever de majorar a sua alíquota, quando inferior, ao menos até o referido percentual, por meio de lei, em 
observância ao que dispõe o §  4° do art. 9° da EC n° .103,  de 2019, antes mencionado, sob pena de o 
respectivo RPPS ser considerado em situação previdenciária irregular, a teor dos arts. 30 e 70 da Lei n° 9.717, 
de 27.11.1998. Esse dever de majorar a alíquota de contribuição do segurado também se estende à majoração 
da alíquota do ente, por meio de lei, já que a contribuição do ente não poderá ser inferior ao valor da 
contribuição do segurado nem superior ao dobro desta, consoante o art. 2° da Lei n° 9.717, de 1998_ 

( Com relação à instituição de contribuição extraordinária, por meio de lei, nos termos dos  §§ 
l"-B e 1°-C de art. 149 da Constituicão Federal  (objeto de remissão expressa do § 8° do art. 9° da EC n° 
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p103, de 2019), o certo é que a regulamentação dessa matéria no âmbito -des-E-stados;--Distrito-Fe 
;Municípios somente poderá ser editada quando a alteração de redação dada pela reforma ao art. 1 %da 
Constituição Federal tiver vigência em relação a estes entes subnacionais, isto é, não estiver mais em periotteo
de vacância, o que dependerá de publicação de lei estadual, distrital ou municipal que referende 
integralmente a alteração promovida nesse artigo da Constituição, a teor do que dispõe o inciso II do art. 36 
da EC n° 103, de 2019. 

(g) - Independentemente de_haver ou não o aludido _referendo, mantém-se o dever do _ente 
federativo subnacional de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, sendo responsável, nos 
termos do art. 2° da Lei n° 9.717, de 1998, pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do 
respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de beneficios previdenciários. Portanto, no caso de 
deficit atuarial, deverão ser adotadas medidas para o seu equacionamento, como o plano de amortização 
com alíquota suplementar, a cargo do ente federativo, segregação da massa e aporte de bens, direitos e 
ativos, entre outras medidas previstas na Portaria MF n° 464, de 19.11.2018. 

XXI - Síntese da Categorização das Normas Previdenciárias da EC n° 103, de 2019, Quanto a sua Eficácia e 
Aplicabilidade em face dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Entes Subnacionais: 

Acerca da categorização de normas da EC n° 103, de 2019, que empreendemos em face dos regimes 
próprios de previdência social dos Estados, DF e Municípios, podemos apresentar esta síntese, quanto à 
eficácia e aplicabilidade: 

a. normas de eficácia  plena e aplicabilidade imediata: 

1. Em regra, todos os dispositivos da EC n° 103, de 2019, não expressamente ressalvados pelo seu art. 36, 
incisos I e II, nem indicados nas alíneas b a d seguintes. 

2. A competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias 
militares e corpos de bombeiros militares (inciso XXI do art. 22 da Constituição). 

3. O direito à contagem recíproca do tempo de serviço militar e do tempo de contribuição ao RGPS ou 
RPPS, para fins de inativação militar ou aposentadoria (art. 201, § 9°-A, da Constituição). 

4. As normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da EC n° 103, 
de 2019, concernentes às regras de elegibilidade e cálculo de aposentadorias e pensões, bem como à 
regra de concessão de abono de permanência, enquanto não promovidas alterações na legislação 
interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

5. As regras jurídicas de transição do art. 50 e a disposição transitória do art.10 da EC n° 103, de 2019. 
para a concessão de aposentadoria especial ao policial civil do Distrito Federal. 

6. A pensão por morte do policial civil do Distrito Federal, vitalícia para o cônjuge ou companheiro e 
equivalente à remuneração do cargo, quando decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão 
da função (art. 10, § 6°, EC n° 103, de 2019). 

7. O abono de permanência do policial civil do Distrito Federal, equivalente ao valor de sua contribuição 
previdenciária, até que entre em vigor lei federal que regulamente o disposto no § 19 do art. 40 da 
Constituição (art. 10, § 5°, EC n° 103, de 2019). 

8. No âmbito do RPPS da União, a disposição transitória de concessão da aposentadoria por incapacidade 
permanente para o trabalho do art. 10, § 10, II, e de cálculo dos proventos conforme o § 40 desse 
mesmo artigo c/c o art. 26, § 2°, II, e § 3°, II, todos da EC n° 103, de 2019. 

9. No âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a aplicação das normas constitucionais e 
infraconstitucionais que estavam em vigor sobre a concessão e cálculo da "aposentadoria por invalidez 
permanente", até a edição de lei do respectivo ente federativo. 

10. O preceito segundo o qual não só a utilização de tempo de contribuição de cargo público, mas também 
a de emprego ou função pública, ainda que se trate de tempo de contribuição para o RGPS, acarreta o 
rompimento do vínculo do agente público com a AdminisT.:-aça-o Pública (art. 37, § 4, da 



Constituição), com a ressalva expressa da aposentadoria concedida pelo RGPS até a data de 
em vigor da reforma decorrente da EC n° 103, de 2019 (art. 60). 

09N 
ada I p: TA7 

11. A restrição determinada pela reforma previdenciária quanto à complementação de aposentadorias e 
servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes. Essa complementação estará, em 
regra, vedada após a data de entrada em vigor da EC n° 103, de 2019, salvo em relação às 
complementações relacionadas à instituição do Regime de Previdência Complementar a que se 
referem os §§ 14 a 16 do art. 40 (ia Constituição e em relação à prevista em lei que extinga RPPS, a 
teor do que dispõe o § 15 do art. 37 da Constituição, acrescido pela EC n° 103, de 2019, c/c o art. 70 

dessa Emenda. 

12. A regra de transição do art. 4°, § 80, da EC n° 103, de 2019, a respeito da apuração da remuneração do 
servidor público federal cujos proventos venham a ser calculados pela totalidade da remuneração, 
com fundamento no inciso I do § 6° do art. 40 ou no inciso I do § 2° do art. 20. 

13. O cálculo dos proventos de aposentadoria concedida com fundamento na intepalidade, no âmbito do 
RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mantém-se regido, quanto à apuração da 
remuneração, pela lei do respectivo ente federativo, em vigor antes da publicação da EC n° 103, de 
2019, isto é, de acordo com o que for prescrito como remuneração do cargo efetivo, a título de 
vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes, com o acréscimo de adicionais de caráter 
individual e vantagens pessoais permanentes, enquanto não promovidas alterações na legislação 
interna relacionada ao respectivo RPPS. 

14. A regra de filiação previdenciária para o servidor que venha a exercer qualquer mandato eletivo, 
federal, estadual, distrital ou municipal, segundo a qual, o servidor, no exercício de mandato eletivo, 
"na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse 
regime, no ente federativo de origem" (art. 38, V, da Constituição). 

15. A concessão de abono de permanência com base nas regras de transição das reformas previdenciárias 
anteriores das Emendas n° 41, de 2003 (arts. 2° e 6°), e n° 47, de 2005 (art. 3°), enquanto elas não 
forem extintas para os RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios mediante lei do respectivo 
ente que referende integralmente a sua revogação pelo art. 35, incisos III e IV, da EC n° 103, de 2019. 

16. A norma que veda a instituição de novos regimes próprios de previdência social (art. 40, § 22, da 
Constituição). 

17. A recepção constitucional, com status de lei complementar, da Lei Federal n° 9.717, de 1998, que 
versa sobre normas gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 
social dos entes da Federação, e, a par disso, as prescrições acerca desse tema já estabelecidas pelo art. 
9° da EC n° 103, de 2019, descritas a seguir, salvo as dos §§ 7° e 8°, até que entre em vigor lei 
'complementar federal que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição: 

17.1. Modo de comprovação do equilíbrio fmanceiro e atuarial do regime próprio de previdência 
social, cuja norma encerra em si o conceito desse equilíbrio. 

17.2. Limitação do rol de benefícios do RPPS às aposentadorias e à pensão por morte (os afastamentos 
por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade não devem ser pagos à conta do 
RPPS, ficando a cargo do Tesouro dos entes federativos). 

17.3. Vedação para o estabelecimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, de alíquota 
inferior à da contribuição dos servidores da União, salvo na situação de ausência de deficit atuarial a 
ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS. 

17.4. Prazo de dois anos da data de entrada em vigor da Emenda oriunda da EC n° 103/2019 para a 
instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16, e para a adequação do 
órgão ou entidade gestora único do RPPS ao § 20, todos do art. 40 da Constituição Federal. 

17.5. Vedação da moratória/parcelamento de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios 
em prazo superior a sessenta meses, exceto em relação aos parcelamentos previstos na legislação 
vigente até a data de entrada em vigor da Emenda oriunda da EC n° 103/2019, cuja reabertura ou 
prorrogação de prazo para adesão não é admitida pelo art. 31 da mesma Emenda. 



19. A vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício df&Si~o .
de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, constante do § 90 do art. 39 da 
Constituição. 

20. Nos termos do art 14 da EC n° 103, de 2019, a vedação de adesão de novos segurados e de instituição 
de novos regimes de previdência aplicáveis a titulares de mandato eletivo; a opção de retirada desses 
regimes no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor dessa reforma; a 
contagem recíproca do tempo de contribuição vertido para tal regime previdenciário, caso o segurado 
exerça a referida opção; a preservação dos direitos adquiridos em relação às pensões e aposentadorias 
de titulares de mandato eletivo cujos requisitos tenham sido cumpridos até a entrada em vigor da EC n° 
103, de 2019. 

21. A exclusão da possibilidade de aplicação, como sanção administrativa, da pena de aposentadoria • 
compulsória de magistrados e membros do ministério público dos Estados, com direito a proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, com a alteração dos arts. 93, VIII, 103-B, § 40, III, e art. 130-A, § 
2°, III, da Constituição, na parte em que previa tal prestação previdenciária. 

22. Os requisitos previstos no art. 34 da EC n° 103, de 2019, para a hipótese de extinção, por lei do ente 
federativo, do respectivo regime próprio de previdência social, até que seja editada lei complementar 
federal sobre normas gerais que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição, dispondo, entre outras 
matérias, sobre os rec¡uisitos para a referida extinção e consequente Migração para o Regime Geral de 
Previdência Social. 

23. Salvo na situação de ausência de deficit atuarial a ser equacionado, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à dá contribuição dos servidores da União, e 
mesmo naquela hipótese de ausência de deficit a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas 
aplicáveis ao RGPS. É o que dispõe o § 4° do art. 90 da EC n° 103, de 2019. 

24. A norma de vigência da alíquota de contribuição previdenciária de 14%, que será exigida no âmbito do 
RPPS da União a partir de 1/3/2020, de acordo com o disposto no caput do art. 11 c/c o art. 36, I, da 
EC n° 103, de 2019, implica, a partir dessa mesma data, para os demais entes da Federação, em regra, 
o dever de majorar a sua alíquota, quando inferior, ao menos até o referido percentual, por meio de lei, 
em observância ao que dispõe o §  40 do art. 9° da EC n° 103,  de 2019, sob pena de o respectivo RPPS 
ser considerado em situação previdenciária irregular, a teor dos arts. 3° e 7° da Lei n° 9.717, de 1998. 
Esse dever de majorar a alíquota de contribuição do segurado também se estende à majoração da 
alíquota do ente, por meio de lei, já que a contribuição do ente não poderá ser inferior ao valor da 
contribuição do segurado nem superior ao dobro desta, consoante o art. 2° da Lei n° 9.717, de 1998. 

GA  1.1 \A. t 
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1 8 . As restrições à acumulação de benefícios previdenciários de que 
e, no no que não for contrário, a recepção das regras sobre acumulação de benefícios pre o!as .nt) 9 1/• 
legislação vigente ao tempo de sua publicação. 

b. normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata: 

1. A norma de concessão do abono de permanência de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição, já que 
o legislador dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pode restringir-lhe o alcance, 
estabelecendo critérios que possam importar em redução de seu valor ou até mesmo em sua supressão. 

e. normas de eficácia limitada,  não autoaplicável, e dependente de complementacão
legislativa (aplicabilidade diferida): 

I. A norma constitucional permanente de concessão de aposentadoria voluntária comum (inciso 111 do § 
1° do art. 40 da Constituição). 

2. As normas constitucionais permanentes sobre aposentadorias voluntárias especiais (art. 4!_), §§ 4, 4°-A, 
4°.-C e 50, da Constituição). 
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3. A regra de concessão da pensão por morte ao dependente do servidor público civil (§ 7° do art. 40 .f" 
Consituiçã 

4. O tratamento diferenciado para a hipótese de concessão de pensão por morte decorrente de agressã G 9 
âff,, sofrida no exercício ou em razão da função, para o servidor policial, agente penitenciário ou 

socioeducativo. 
5. O cálculo dos proventos a que se refere o § 3° do art. 40 da Constituição. 
6. A compensação fmanceira entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de 

contribuição aos demais regimes. 
7. A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, com exigência de avaliações periódicas 

para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão, bem como a condição de o 
servidor ser insuscetível de readaptação (inciso Ido § 1° do art. 40 da Constituição). 

8. As diretivas que visam a orientar a atividade legislativa futura da União, com caráter prospectivo, 
acerca d9 objeto da lei complementar federal que deverá dispor sobre normas gerais de organização, de 
funcionamento e de responsabilidade na gestão dos RPPS (art. 40, § 22, da Constituição). 

9. A aplicação de recursos do RPPS na concessão de empréstimos com consignação em folha de 
pagamento dos segurados (§ 70 do art 9° da EC n° 103, de 2019), que depende de norma integradora 
de sua eficácia a ser expedida pelo Conselho Monetário Nacional — CMN. 

10. A instituição de contribuição extraordinária, por meio de lei, nos termos dos  §§ 1°-B e 1°-C do art. 149 
da Constituição Federal(objeto de remissão expressa do § 8° do art. 90 da EC n° 103, de 2019), cuja 
regulamentação no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios somente poderá ser editada 
quando a alteração de redação dada pela reforma ao art. 149 da Constituição Federal tiver vigência em 
relação a estes entes subnacionais, isto é, não estiver mais em período de vacância, o que dependerá de 
publicação de lei estadual, distrital ou municipal que referende integralmente a alteração promovida 
nesse artigo da Constituição, a teor do que dispõe o inciso II do art. 36 da EC n° 103, de 2019. 

11 A possibilidade de alteração tanto das normas constitucionais de acumulação previstas no art. 24 da 
EC n° 103, de 2019, quanto da legislação infraconstitucional recepcionada, a teor do § 5° desse artigo, 
a qual depende de complementação legislativa, na forma de lei complementar nacional sobre vedações, 
regras e condições para a acumulação de beneficios previdenciários no Regime Geral de Previdência 
Social, cuja aplicação deverá ser estendida aos regimes próprios de previdência social, nos termos do § 
6° do art. 40 da Constituição. 

12. A disciplina jurídica de transição-para os regimes de titulares de mandato eletivo que porventura 
existam atualmente nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios, no caso de opção de 
permanência em tais regimes, que por força constitucional passam a ser em extinção (art. 14, § 50, da 
EC n° 103, de 2019). 

13. A administração, por entidade aberta de previdência complementar, de planos de benefícios 
patrocinados pelos entes federados, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia 
mista e empresas controladas direta ou indiretamente, conforme a nova redação conferida pela EC n° 
103, de 2019, ao § 15 do art. 40 da Constituição, que depende de regulamentação mediante lei 
complementar da União. 

d. normas com  período de vacâpcia: 

1. Os arts. 11, 28 e 32 da EC n° 103, de 2019, que tratam das alíquotas de contribuição do RPPS da União 
e do RGPS, bem como da alíquota de contribuição prevista na Lei n° 7.689, de 1988, levando em 
consideração o período de anterioridade tributária (nonagesimal), entram em vigora partir do primeiro 
dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação dessa Emenda, conforme o inciso I do art. 36 
da EC n° 103, de 2019. 

2. A alteração de redação dada pela reforma ao art. 149 da Constituição Federal e a cláusula de revogação 
contida na alínea a do inciso I e nos incisos 111 e IV do art. 35 da EC n° 103, de 2019, não têm 
aplicabilidade constitucional para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios enquanto 
estiverem em período de vacância, já que dependem de referendo para o início de sua vigência, 
mediante a publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo destes entes da 
Federação, conforme o II do art. 36 da referida Emenda. 

3. A possibilidade de instituir alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva, e 
de fazer incidir contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos e 
pensões que superem o salário mínimo, se houver déficit atuarial, as quais necessitam de referendo 
mediante lei do ente subnacional, de que trata o inciso 11 do art. 36 da EC n° 103, de 2019, para a 
nova redação conferida pela reforma ao art. 149 da Constituição. 
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Brasília, 22 de novembro de 2019. 

À consideração da Senhora Coordenadora de Estudos e Diretrizes de Normarização. 

Documento assinado eletronicamente 

MÁRIO CABUS MOREIRA 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 

Em exercício na SRPPS/ME 

Ciente e de acordo. 

À consideração do Senhor Coordenador-Geral. 

Documento assinado eletronicamente 

MARINA ANDRADE PIRES SOUSA 

Coordenadora de Estudos e Diretrizes de Normatização 

Ciente e de acordo. 

À consideração do Senhor Subsecretário. 

Documento assinado eletronicamente 

LEONARDO DA SILVA MOTTA 

Coordenador-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal 

De acordo. 

Ao Senhor Secretário Adjunto de Previdência. 

Documento assinado eletronicamente 

ALLEX ALBERT RODRIGUES 

Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social 

1. De acordo. 
2. Ao Senhor Secretário de Previdência 
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Órgão: Ministério da EconomialSecretrala Espica PrviiOéricia e Trabalho 

PORTARIA N° 1.348, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 

Dispõe sobre parámetros e prazos para atendimento das 

disposições do artigo 90 da Emenda Constitucional n° 103. de 

12 de novembro de 2019. para Estados. Distrito Federal e 

Municípios comprovarem a adequação de seus Regimes 

Próprios de Previdência Social- - RPPS. (Processo n° 

10133.101237/2019-73). 

O SECRETARIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no 

uso das atribuições que lhe conferem a alínea "a do inciso II do art. 71 e o art. 180 do Anexo I ao Decreto n° 

9.745. de 08 de abril de 2019, e o inc:so VI: jo art 1° da Portaria ME n° 117, de 26 de março de 2019, e tendo 

em vista c disposto no caput e nos 55 1° a o° do art. 9° da Emenda Constitucional n° 103. de 12 de 

novembro de 2019. nos incisos I e III do art. 1° e nos arts. 2°. 30 e 90 da Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 

1998. e nos incisos II. VI. XIV e alínea '13* dc inciso XVI do art. 50 da Portaria MPS n° 204, de 10 de julho de 

2018. resolve: 

Art. 1° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão o prazo até 31 de julho de 2020 para 

adoção das seguintes medidas, em cumprimento das normas constantes da Lei n° 9.717, de 1998, e da 

Emenda Constitucional n° 103, de 2019: 

- comprovação à Secretar:a Especial de Previdência e Trabalho: 

a) da vigência de lei que evidencie a adequação das aliquotas de contribuição ordinária devida 

ao RPPS. para atendimento ao disposto no 5 4° do art. 90 da Emenda Constitucional n° 103, de 2019. aos 

arts. 2' e 3° da Lei n° 9.717. de 1998. e ao inciso XIV do art. 50 da Portaria MPS n° 204. de 2008: 

131 da vigência de norma dispondo sobre a transferência do RPPS para o ente federativo da 

responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de incapacidade temporária para o trabalho, salário-

maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, para atendimento ao disposto no 5 30 do art. 9° da Emenda 

Constitucional n° 103, de 2019, no inciso III do art. 1° da Lei n° 9717. de 1998, e no inciso VI do art. 50 da 

Portaria MPS n° 204, de 2008. 

II - encaminhamento dos documentos de que trata o art. 68 da Portaria MF n° 464. de 19 de 

novembro de 2018. relativos ao exercício de 2020. para atendimento ao disposto no 5 1° do art. 9° da 

Emenda Constitucional n° 103. de 2019. ao ;nc.iso I do art. 10 e ao parágrafo único do art 90 da Lei n° 9717. 

de 1998. e ao inciso II e a alínea "b" do inciso XVI do art. 50 da Portaria MPS n° 204, de 2008. 

Parágrafo único. O pagamento dos benefícios a que se refere a alínea "b" do inciso 1 do art. 1°. 

dentro do prazo de adequação estabelecido na legislação do ente, limitado ao prazo referido no caput, 

não será considerado para fins da verificação do atendimento ao inciso VI do art. 50 da Portaria MPS n° 204. 

de 2008. 

Art. 2° Na definição das aliquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS. para cumprimento 

da adequação a que se refere a alínea "a' do inciso I do art. 1°. deverão ser observados oe soe.. rite.s 

parâmetros: 

I - Para o PPPS em relação a qual seja demonstrada a inexistência de déficit atuaea. a ser 

equacionado. a aliouota de contribuição dos segurados e pensionistas não poderá ser inferior ás atiquz.:tas 

aplicáveis aos seteurados do Regime Geral de Previdência Social: 

!I - Para o com déficit atuarial 



,,----------... 

a) caso não sejam adotadas aliquotas progressivas, a aliquota mínima uniforme dos segur s c... 

ativos, aposentados e pensionistas será de 14% (quatorze por cento). na forma prevista no caput do . f.r£ 11. — 

da Emenda Constitucional n°103. de 2019:

b) caso sejam adotadas atiquotas progressivas, será observado o seguinte:

1. deverão ser referendadas integralmente as alterações do art. 149 da Constituição Federal. nos 

termos do incisoil do art. 36 da Emenda Constitucional n° 103. de 2019: 

2. as aliquotas de contribuição ordinária dos segurados ativos, aposentados e pensionistas e 

suas reduções e majorações corresponderão. no minimo. àquelas previstas no gr do art. 11 da Emenda 

Constitucional n° 103, de 2019. 

g 1° As aliquotas deverão estar embasadas em avaliação atuarial que demonstre que a sua 

aplicação contribuirá para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, nos termos do g 10 do art. 90 da 

Emenda Constitucional n° 103, de 2019. 

g 2° Não será considerada como ausência de déficit a implementação de segregação da massa 

de segurados ou a previsão em lei de plano de equ4cionamento de deficit. 

g 3° A contribuição ordinária a cargo do ente federativo deverá ser adequada_ simultaneamente. 

com a dos segurados e pensionistas, quando necessário para o cumprimento do limite de que trata o art 

2° da Lei n° 9.717, de 1998. 

Art. 30 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ROGÉRIO MARINHO 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certifK.Rria 
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Cientes dos esclarecimentos prestados pelo Instituto de Previdência 

IPREM e dando continuidade ao processo, encaminhamos o presente 

entação de fls. 07, informando que esta Coordenadoria em nada obsta com 

uta apresentada. 

1 de feve 

MAR BE TI REGUEIRO 
Se retário de Gestão Pública 

ro de 2020. 

ARO 
Coordenador e Ge ecursos Humanos 
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PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Processo n' 4744/2020 

Interessado(a): Secretaria Municipal de Gestão Pública 

ANÁLISE JURÍDICA DE MINUTA DE PROJETO DE 

LEI. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS CONTIDAS 

NA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103 DE 

NOVEMBRO DE 2019. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA 

DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS 

SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO E 

REDUÇÃO DO CUSTEIO DE BENEFÍCIOS PELO 

INSTITUTO DE PREVIDI:r.NCI_A. NECESSIDADE DE 

APERFEIÇOAMENTO DO TEXTO CONTIDO NO ART. 

3° DA MINUTA DO PROJETO ANALISADO. 

EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. OBEDIÊNCIA 

AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE 

NONAGESIMAL. 

1 RELATÓRIO 

1.1 Trata-se de procedimento administrativo impulsionado pelo Instituto de 

Previdência do Município de Mogi das Cruzes — IPREM, objetivando a análise jurídica 

da Minuta de Projeto de Lei que dispõe, dentre outras questões, sobre a majoração 

da aliquota da contribuição previdenciária cobrada pelo ente dos servidores públicos 

municipais e de suas autarquias, bem corro da limitação do custeio &lime 

próprio, de alguns dos benefícios previdenciários, tudo para aten er as exigê ias 

contidas na Emenda Constitucional n° 10.312019 (fls. OS e 06). 

P,g;nu r Jet.1 
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O processo encontra-se, em síntese, instruído com: Ofício n° 045/2020 °- ° 

IPREM (fls. 02/04); Minuta de Projeto de Lei (fls. 05 e 06); Relatório Técnico sobre os 

resultados da avaliação atuarial (fls. 09/61); Despacho optando pela impossibilidade de 

adoção da alíquota progressiva aos servidores do município (fl. 65); Parecer Atuarial (fls. 

66 e 67); Consulta n° 002.2020 (fls. 68/70) e; Nota Técnica SEI n° 12212/2019/ME (fls. 

72/90); Portaria n° 1.348/2019 (ft. 9). 

1.3 Houve, ainda, pertinente questionamento da Secretaria de Gestão Pública 

sobre eventual possibilidade de aplicação das alíguotas progressivas tratadas pelo § 

10 do art. 11 da referida Emenda Constitucional n" 103, entendendo, entretanto, o 

Instituto de Previdência, peia impossibilidade atuarial de utilização da progressividade 

neste momento. 

1.4 É o relatório. 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1 De início, consigna-se que este Parecer Jurídico baseia-se exclusivamente 

na situação fático-jurídica documentada nos autos, e que, em face ao disposto nos 

art. 131 e art. 132, da CF, aplicáveis por analogia, c/c o art. 20, inciso VI, da Lei 

Municipal n° 7.078/15, incumbe a esta Procuradoria-Geral do Município prestar 

consultoria de cunho estritamente jurídico-legal à Administração Municipal, sem 

adentrar na conveniência e oportunidade dos atos das Secretarias oficiantes no 

processo, ou em aspectos eminentemente técnicos, administrativos, financeiros ou 

orçamentários, de competência de outros Órgãos, exceto quando também jurídicos, 

objetivando a melhor tomada de decisão da autoridade consulente no caso em 

concreto, 

2.2 Pois bem, como sabido a Emenda n° 103 de 12 de Novembro d 2019 

alterou significativamente o sistema constitucional de previdência mScial e teve fo , e 

impacto sobre os regimes próprios de previdência dos servidore públicos,. impondo 
Png.a '1 

• 

• 
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a esses regimes, entre outras exigências, rígido controle sobre a forma de custe' 

fim de evitar, ao que tudo indica, sistemas previdenciários deficitários. 

2.3 Nesse sentido, ou seja, com vistas à manutenção do equilíbrio econômiktiL-;,--

financeiro dos sistemas previdenciários conhecidamente deficitários, impôs o artigo 11 

da referida Emenda, aos servidores da União, a obrigatoriedade de contribuição em 

um percentual mínimo de 14% (catorze por cento), até que entre -em vigor Lei 

Complementar que discipline, definitivamente, o custeio desses regimes. 

2.4 No mesmo ato, o citado dispositivo proibiu os Estados, Distrito Federal e 

Municípios (com exceção se restar demonstrado que o respectivo regime próprio de 

previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado), de estabelecerem 

percentual de alíquota menor ao praticado pela União, nos seguintes termos 

(grifamos): 

Art. 9° 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 n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo. (...) § 4° Os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da 

contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime 

próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em 

que a alíquota não poderá ser inferior às aliquotas aplicáveis ao Regime Geral de 

Previdência Social. 

2.5 Percebe-se que há nas disposições acima citadas uma imposição 

constitucional que proíbe que Estados e Municípios estabeleçam alíquotas inferiores 

àquelas impostas pela União. 

2.6 Ressalta-se  apenas que, em consonância com o disposto no alligo 6,, 

inciso I, da EC 103/2019, a alíquota de 14% (catorze por cento) apenas, começará 
`\, 

vigorar em 10 de março de 2020, data data em que restará concluid o seu período - 

roa 3de 1; 
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de vacância. Atualmente, conforme dispõe o art. 40 da Lei Federal n° 10.887/2004NM-fr 

alíquota que a União cobra de seus servidores é de 11% (onze por cento). 

2.7 Importante apenas saber que é da competência exclusiva da União a 

instituição de contribuições sociais, permitindo a Constituição Federal, entretanto, que 

os demais entes, quais sejam, Estados, Distrito Federal e Municípios, instituam 

contribuições para custeio de seus regimes próprios de previdência social. 

2.8 Na antiga redação do artigo 149, § 1°, da CF/88, essa contribuição 

previdencíária deveria ser cobrada dos servidores, para o custeio, em benefício destes, 

do regime previdenciário de que trata o artigo 40, da Constituição Federal. 

2.9 A Emenda Constitucional n° 103/2019 manteve essa mesma sistemática, 

incluindo, entretanto, a possibilidade de que essa alíquota seja progressiva, in verbis: 

Art. 146 (...) § 10 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 

aliquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos 

de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 103, de 

2019) 

2.10 No âmbito do Município de Mogi das Cruzes, a Lei Complementar n.° 

35/2005 instituiu a contribuição previdenciária e fixou a alíquota em 11% (onze por 

cento) para custeio dos benefícios previdenciários aos segurados obrigatórios, ativos, 

inativos e pensionistas, in verbis: 

Art. 44. Os segurados obrigatórios, nos termos desta Lei Complementar, contribuirão 

: nsalmente ao IPREM, para o custeio do plano previdenciário, com a seguinte alíquota: I 

- 7.1% (onze por cento) sobre o valor base de contribuição dos segurados ativ7; II 1 

onze por cento) sobre o valor base de contribuição dos segurados inativos:É - 11% (onze 

por cento) sobre o valor base d contribuição dos segurados bene.fir:!áriosf pensionistas. 
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2.11 É justamente no contexto até delineado que foi elaborada a minuta d'ej0:05. 

projeto de lei que a Secretaria Municipal de Gestão Pública busca análise jurídica desta 

Procuradoria do Consultivo Geral, nos termos do que dispõe o art. 15, inciso I, da Lei 

7.078/2015, Lei da Procuradoria-Geral do Município. 

2.12 Ou seja, a presente minuta do projeto de lei, cujos aspectos jurídicos serão 

analisados a seguir, busca, especialmente, a majoração desse percentual de 11% (onze 

por cento) fixado pela referida Lei Complementar Municipal e também, como dito 

acima, almeja limitar o custeio, pelo Regime Próprio, dos benefícios previdenciários por 

ele concedidos, tudo a fim de dar cumpriemento às exigências da Emenda 

Constitucional n° 103/2019. 

3 ANÁUSE JURÍDICA DE ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MINUTA DO PROJETO DE 

LEI 

3.1 In casu, a partir das justificativas apresentadas pelo Diretor Superintendente 

do IPREM (fls. 02/04) e da minuta do projeto de lei encartada aos autos (fls. 05/06), 

possível inferir que a alteração legislativa buscada objetiva, entre outros aspectos, o 

cumprimento das exigências do disposto nos parágrafos 2° e 3° do artigo 9° e artigo 

11, caput, da Emenda Constitucional n° 103/2019, a seguir transcritos: 

Art. 90 Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. da 

Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto 

na Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo. (...) § 2° O rol 

de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às 

aposentadorias e à pensão por morte. § 3° Os afastamentos por incapacidi e

temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente 

federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o 

servidor se vincula. § 4° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poçiedão \-
estabelecer alíquota inferior  à da contribuição dos servidores da  União,---exceto se 

demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social nãO' possui deficit 

1 Ll 
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atuarial a ser equacionado, hipótese em que a aliquota não poderá ser inferior às 

alíquotas apkáveis ao Regime Geral de Previdência Social. (...) 

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária 

de que tratam os arts. 4°, 5° e 6° da Lei n° 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será 

de 14 (quatorze por cento). 

3.2 Da leitura dos textos normativos, percebe-se, de início, que há nos 

dispositivos imposição constitucional no sentido de que os benefícios concedidos pelos 

regimes próprios de previdência social fiquem limitados às aposentadorias e à pensão 

por morte. 

3.3 Nesse sentido, o projeto de lei ora analisado busca dar cumprimento ao 

dispositivo da Emenda, excluindo do âmbito do regime próprio, ou seja, do Instituto de 

Previdência, a concessão e o custeio de qualquer outro benefício que não seja o da 

aposentadoria e o da pensão por morte. Os demais benefícios serão custeados 

diretamente pelo Município, como, por exemplo, aqueles decorrentes de afastamentos 

temporários. Transcreveremos, a seguir, a redação do artigo 3° da minuta do projeto de 

lei: 

Art. 3° Nos termos previstos nos parágrafos 2° e 30 do artigo 9° da Emenda 

Constitucional n° 103 de 2019, o rol de benefícios do Regime Próprio de Previdência 

Social do Município de Mogi das Cruzes fica limitado às aposentadorias e à pensão por 

morte, devendo os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o 

salário maternidade serem pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à 

conta do Regime Próprio de Previdência Social, ao qual o servidor se vincula. 

3.4 Atualmente, os benefícios concedidos pelo sistema próprio de previdência 

do Município de Mogi das Cruzes compreendem as seguintes prestações: a) 

aposentadoria por invalidez permanente; b) aposentadoria compul ia; c) 

aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição; d) Aposentad ia 

voluntária por idade; e) auxílio-doença; f) salário-maternidade; g) Olário-família; F) 

• 
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2 
pensão por morte e; i) auxílio-reclusão. Isso é o que dispõe o artigo 4° cfe! Lei° 9 8,& 

Complementar Municipal n' 35/2005, in verbis: 

Art. 40 Os benefícios serão concedidos com estrita observância às regras estabelecidas 

pelo art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 

n° 41, de 2003, assim como compreendem exclusivamente as seguintes prestações: I - 

quanto ao servidor: a) aposentadoria por invalidez permanente; b) aposentadoria 

compulsória; c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição; d) 

aposentadoria voluntária por idade; e) auxilio-doença; O salário-maternidade; g) 

salário-família. II - quanto ao dependente: a) pensão por morte; b) auxílio-reclusão. 

3.5 Assim, diante da confrontação do artiqo 3° da minuta de lei sob análise e do 

artigo 4° da lei complementar municipal n° 35/2005, parece relevante questionar se, 

de fato, o dispositivo da minuta é claro o suficiente no sentido de excluir do custeio do 

IPREM os benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e auxílio-

reclusão. 

3.6 Isto porque, não obstante haja clara disposição no sentido de que os 

benefícios custeados pelo Regime Próprio se limitarão às aposentadorias e à pensão 

por morte, o artigo da minuta traz rol exemplificativo (afastamentos por incapacidade 

temporária e salário-maternidade) que poderá dificultar a interpretação desse artigo, 

pois se poderia cogitar que somente esses dois benefícios não seriam custeados pelo 

regime próprio. 

3.7 Portanto, parece-nos salutar que o referido dispositivo sofra alteração em sua 

redação para o fim de deixar expresso quais os benefícios previdenciários que não mais 

serão custeados pelo regime próprio, ou, mesmo, somente quais serão custeados, 

evitando listar rol exemplificativo, prevenindo, com isso, futuras dificuldades na 

aplicabilidade da lei. 

3.8 Noutro sentido, a minuta do projeto de lei optou por não adotar o critério\da 

progressividade de alíquotas elencacia no § 1° do artigo 11 da Emenda Constitucional 
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vinculada da administração pública, tendo em vista que a adoção da progressividade 

exige estudos atuariais que justifiquem a adoção dessa sistemática em razão do 

equilíbrio financeiro que deve alicerçar todo o sistema, sendo que a conclusão do órgão 

de previdência foi no sentido contrário à implantação da proporcionalidade, tendo 

como supedêneo, inclusive, estudo atuarial encomendado (fls. 65). 

3.9 Aliás, essa facultatividade na adoção da progressividade pode ser extraída do 

§ 1° do artigo 149 da Constituição Federal, que dispõe que os entes federativos 

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 aliquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou 

dos proventos de aposentadoria e de pensões: 

Art. 146 (...) § 1° 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. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 103, de 2019) 

4 DOS ASPECTOS FORMAIS DA MINUTA 

4.1 Passa-se, agora, à análise formal da minuta do projeto de lei quanto à 

competência material e de iniciativa, espécie normativa adequada, regras de vigência 

etc. 

4.2 De acordo com o art. 24, inciso XII da Constituição Federal de 1988, 

compete à União, Estados e DF legislar concorrentemente sobre previdência social. 

Assim, sendo a matéria de competência concorrente, cabe à União estabere-c- e armas 

gerais, preservando a autonomia dos demais entes federados (art. 2 , § 1°, CF/88 Os 

Municípios, por sua vz, têm a prerrogativa de criar re imes ro s com base nos arts. 

• 

• 
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30, 1 e 40 da Constituição, bem como instituir e cobrar a constribuição previdenciã)cia de 

0 9 9 1 

4.3 In casu, a minuta do projeto de lei busca, na verdade, dar cumprimento à 

própria constituição federal, que através da Emenda Constitucional n° 103/2019 trouxe 

mudanças significativas ao sistema de previdência, sem, contudo, alterar o arquétipo de 

competências constitucionais, impondo aos demais entes, na verdade, rígido controle 

de contas. 

4.4 Assim, mostra-se adequada, legal e constitucional as disposições materiais e 

de competência tratadas na minuta do projeto de lei ora analisado. 

4.5 Sobre a iniciativa do projeto de lei, essa mostra-se, igualmente, adequada, 

ante o disposto no artigo 80, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município, que diz competir 

privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre a "Caixa 

de Previdência do Servidor Público Municipal",  expressão essa que embora ultrapassada 

pelos modernos conceitos afetos ao direito previenciário é o que parece melhor se 

adequa à matéria tratada pelo projeto de lei 

4.6 Quando à espécie normativa utilizada (lei ordinária), entendemos que esta 

não seria a forma adequada, primeiramente porque afrontaria a previsão contida no 

artigo 77, parágrafo único, inciso VI, da Lei Orgânica do Município que reserva a matéria 

"Caixa de Previdência do Servidor Público Municipal" à Lei Complementar. 

4.7 No mais, por se tratar de norma que altera a Lei Complementar n° 35, de 

05 de julho de 2005, não poderia mesmo a alteração ser realizada por procedimento 

legislativo menos rigoroso do que aquele utilizado para a criação da norma objeto de 

alteração. 

4.8 Sobre isso, inclusive, já lecionou Manuel Gonçalves Ferreir0ilho, ac.) tratar 

da "hierarquia das normas", dizendo que "é principio geral/de Direito que, 
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ordinariamente, um ato só possa ser desfeito por outro que tenha obedecido à m-'4,4ma):' 

forma". 

4.9 Assim, considerando que o quárum exigido à aprovação da Lei Ordinária é de 

maioria simples e o exigido à aprovação de Lei Complementar é de maioria absoluta, 

impossível considerar hipótese de se alterar esta por meio daquela, sob pena de 

incorrer em vício de constitucionalidade. 

4.10 Para corroborar com os fundamentos anteriores, lembramos que o Estado de 

São Paulo, tratando da mesma regulamentação dos autos, a fez por meio de Lei 

Complementar (Projeto de lei Complementar n° 80, de 2019). 

4.11 Portanto, entendemos que a espécie normativa adequada para a aprovação 

da minuta do projeto de lei ora analisado é a da Lei Complementar. 

4.12 Por último, entendemos que, no que se refere à majoração da alíquota 

previdenciária, a minuta do projeto de lei parece  obedecer ao principio da 

anterioridade nonagesimal, já que determina a vigência de seus artigos após o 

primeiro dia do quarto mês, contados da data da sua publicação. Segundo lição do Prof. 

Roque Antônio Carrazza: "... o princípio da anterioridade é corolário lógico do princípio 

da segurança jurídica. Visa evitar surpresas para o contribuinte, com a instituição ou 

majoração de tributos. De fato o princípio da anterioridade veicula a ideia de que deve 

ser suprimida a tributação surpresa  (que afronta a segurança jurídica dos contribuintes). 

Ele não permite que, da noite para o dia, alguém seja colhido por uma nova exigência 

fiscal. É ele, ainda, que exige que o contribuinte se depare com regras tributárias claras, 

estáveis e seguras. E, mais do que isso: que tenha o conhecimento antecipado dos 

tributos que lhe serão exigidos ao longo do exercício financeiro, j tamente ara que 

possa planejar sua vida econômica." 

Págna :c de I.< 
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4.13 O princípio da anterioridade nonagesimal relafve às contrib‘çõésu 

previdenciárias encontra previsão no § 6° do art. 195 da CF/88 e deve, ir; casu, .S'er 

rigorosamente obedecido. 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...) § 

6' As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após 

decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou 

modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, LEL "b". 

5 CONCLUSÃO: 

ã A minuta do projeto de lei em análise busca obedecer às exigências dos parágrafos 

20 e 3° do artigo 9° e artigo 11, caput, da Emenda Constitucional n° 103/2019, que 

impôs os demais entes (Estados, DF e Municípios) a obrigatoriedade de uma alíquota 

previdenciária cobrada de seus servidores vinculados ao regime próprio que não seja 

inferior àquela cobrada pela União; 

.121 Entendemos que os aspectos relacionados ao direito material objeto do projeto 

(competência do Município para legislar sobre o regime próprio de previdência social), 

bem como sobre a iniciativa (competência exclusiva do poder executivo) estão de 

acordo com a Lei Orgânica do Município e Constituição Federal; 

sl De outra parte, temos que o texto do artigo 3° da minuta do projeto de lei sob 

análise não mostra-se claro o suficiente para excluir do custeio do regime próprio os 

benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, 

sendo aconselhável que o dispositivo seja melhor redigido, a fim de evitar dificuldades 

futuras na aplicabilidade da lei; 

lc) O modelo normativo adequado para a aprovação do proje,6 e o da ei 

Complementar, ante a previsão contida no artigo 77, parágrafo 1..:5.ito, inciso VI, da Lei - 
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Orgânica municipal que reserva a matéria ora discutida à Lei Complementar e, ainda,' 

porque o projeto visa, na verdade, alterar dispositivos da Lei Complementar n° 35, 

de 05 de julho de 2005, e assim não poderia mesmo a mudança ser realizada por 

procedimento legislativo menos rigoroso do que aquele utilizado para a criação da 

norma objeto da alteração; 

e) No que se refere à majoração da alíquota, há que se observar, rigorosamente, a 

obediência ao princípio da anterioridade nonaseqimal, cuja previsão está contida no § 

6° do art. 195 da CF/88, somente podendo-se exigir a alíquota majorada decorridos 

noventa dias da data em que haja sido publicada a lei e, nesse sentido, parece que o art. 

4°, parte final, da minuta, guardou obediência ao referido princípio quado deixou 

expresso que, nessa parte, a lei entrará em vigor no primeiro dia do quarto mês 

subsequente a data de sua publicação. 

PGM, 21 de fevereiro de 2020 

É a manifestação. 

À Secretaria Municipal de Gestão Pública 

LUCIANO LIMA FERREIRA 

Procurador izi,44 Município 

OAB/SP n°1278.031 

e A- cReS:: 

JH O 
Procurador-Chefe do sultivo Geral 
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IPREM instituto de Previdência Municipal 
Mogi das Cruzes -SP 

MINUTA DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

Dispõe sobre a alteração da contribuição previdenciária 

dos servidores municipais de Mogi das Cruzes, de acordo 

com a Emenda Constitucional tf 103/2019 e dá outras 

providências. 

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE MOGI DAS CRUZES, no uso de suas 

atribuições legais, nos termos do art. 104, II e IX da Lei Orgânica do Município, § 40 e 5' do art. 90 e 

art. 11 caput da E.0 n° 103/2019, 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°. As alíquotas de contribuição previdenciária de todos os segurados ativos, 

aposentados e pensionistas, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social — RPPS do Município 

de Mogi das Cruzes, previstas nos incisos 1, II e III do artigo 44 da Lei Complementar n° 35, de 5 de 

julho de 2005, fica majorada para 14% (quatorze por cento). 

Art. 2°. Fica mantido o percentual de 14,43% (quatorze inteiros e quarenta e três 

centésimos por cento), estabelecido pelo Decreto n° 11.575, de 07 de junho de 2011, para o custeio do 

plano previdenciário previsto no artigo 43 da Lei Complementar n°35, de 5 de julho de 2005. 

Art. 3°. O rol de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social do Município de 

Mogi das Cruzes fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte, não sendo custeados pelo RPPS-

MC os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho, o salário maternidade; o salário 

família e o auxilio-reclusão, sendo estes custeados diretamente pelo ente federativo, ao qual o ser idor 

se vincula. 

Art. 4°. Com exceção do artigo 3° desta Lei, que se encontra em vigor desde o dia 13 de 

novembro de 2019 em razão da eficácia plena da Emenda Constitucional n° 103 de 2019, esta lei entra 

em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei, conforme o 

disposto no artigo 195, parágrafo 6° da Constituição Federal de 1988. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, em , ° da fundação da Cidade de Mogi 
das Cruzes. 

MARCUS MELO 
Prefeito Ni :.Inicipal 



INTERESSADO: 

PRE URA r..1E 

MOGI DAS CRUZES 

INSTITUTO DE -PREVIDÈNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES-- IPREM 

Ao Procurador do Município 
- Dr. Luciano Lima Ferreira: 

Retornamos o presente, após juntada de nova minuta de Lei Complementar, com as 

devidas alterações sugeridas em Parecer de fls. 93/98, para nova análise. 

Em seguida, encaminhe-se para a Secretaria de Finanças para a realização do 

impacto financeiro. 

S.M.G.P., em 27 de fevereiro de 2020. 

Valéria Lia Temporini Servo 
Secretaria Municipal de Gestão Pública 

PCNI, 
_.(?4,14 e)/0 

AS 
. )1 73 
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PROCESSO N° 592712020 ¡FOLHA N° I o 1 

PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Processo n° 4.744/2020 

Interessado(a): Secretaria Municipal de Gestão Pública 

PROJETO DE LEI. ANÁLISE JURÍDICA DA MINUTA. 

MAJORAÇÃO DA AUQUOTA PREVIDENCIÁRIA. 

APROVAÇÃO. 

I,Retornaram os autos para aprovação da Minuta de Projeto de Lei Complementar 

que "dispõe sobre a alteração da contribuição previdenaãria dos servidores de Mogi 

das Cruzes" (f 1. 99). 

2.  Sob um aspecto material e formal não vislumbramos afronta ao ordenamento 

jurídico, conforme já analisado em fls. 93/98. 

3.  Igualmente, confrontando as disposições constantes da minuta com as outras 

normas em vigor no ordenamento jurídico, não verificamos, a pion; violação aos 

princípios e normas constitucionais ou infraconstitucionais. 

4.  A iniciativa para a matéria tratada é mesmo do Prefeito, conforme dispõe, o art. 80, 

§ 1, inciso III, da Lei Orgânica do Município: 

ARTIGO 80 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe ao Prefeito, a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara e aos cidadãos, observado o disposto nesta lei 1 1" - 

Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre: .,) 

III - o Estatuto dos Servidores Municipais; 

5.  A espécie normativa (Lei Complementar) apresenta-se como adequada, conforme 
já manifestado anteriormente por essa Procuradoria. 

6.  Assim, entendemos que a minuta mostra-se apta para o início do processe 
legislativo. 

i\ Secretaria Municipal de Gestão Pública. 

0,4 gi das Cruzes, 02 de março de 2020. 

ii
LUCIANO LIMA FERREIRA 
Procurador do Município 

OAB/SP/n° 278.031 
JHO 

Norurador•C 
• OABIS, 
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PROC Ni' EXERC. FOLHA N° 

• 

PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 4.744 2020 102 

' - 

INTERESSADO: 

IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

Sr. Secretário Municipal de Finanças: 
- Clovis da Silva Hatiw Lú Júnior 

Após parecer jurídico, encaminhamos o presente a V.Sa., para a realização do impacto 

financeiro, conforme solicitado às fls. 100. 

S.M.G.P.,),em 03 de março de 2020. 

De Acor 

4 - 

VALERIA LIA TEMPORINI SERVO 

Chefe de Divisão de Expedien e 

\ 

'\J 
A àS ROBERTO REGUEIRO 

-Secretári Municipal de Gestão Pública-

,.. 

703a , 
01,tt 43 
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SECRETARIA DE 
FINANÇAS 

I INTERESSADO 

1PREM Instituto Previdência Social 

PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

1 

À Secretaria de Governo: 

PRC.C.ESSO EXERCíCIO • FOL4-IA 

03/03/2020 
DATA 

4744 2020 , 103 
Fátima 

454"P'L

\1.0 rj 5
r, 

• 
' \ 41-3 cno:0-

Retornamos o presente a essa pasta, informando que não há Impacto Financeiro' 

Orçamentário, pois a alteração na Contribuição Previdenciária ocorrerá nos salários dos 

servidores municipais e não na parte patronal. 

Departamento de Orçamento e Contabilidade, em 03 de março de 2020. 

7Ma ia de EØ ia R. Vic tino 
efe de Di 

1kof
Clovis S. Hat• LU u 

rio 

de/ Fin L's
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