MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA

O Ministério da Previdência Social instituiu, através do Decreto nº 3.788/01, o Certificado
de Regularidade Previdenciária - CRP, que atestará o cumprimento dos critérios e exigências
estabelecidos na Lei nº 9.717/98, pelos RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O CRP será exigido nos seguintes casos:
I - realização de transferências voluntárias de recursos pela União;
II - celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos,
financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e
indireta da União;
III - celebração de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;
IV - pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social em razão
da Lei nº 9.796, de 5 de Maio de 1999.
Nos itens abaixo serão apresentados todos os critérios que serão avaliados pelo MPS no
momento da emissão do CRP.
1

ACESSO DOS SEGURADOS ÀS INFORMAÇÕES DO REGIME
A entidade gestora deverá garantir pleno acesso dos segurados às informações relativas

ao RPPS, por atendimento a requerimentos e pela disponibilidade dos demonstrativos contábeis,
financeiros, previdenciários e demais dados pertinentes.
2

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM RESOLUÇÃO DO CMN – DECISÃO
ADMINISTRATIVA
O RPPS será fiscalizado, em sua sede, pelo Ministério da Previdência Social no que se

refere à correta aplicação dos recursos previdenciários conforme diretrizes previstas em norma
específica do Conselho Monetário Nacional, em especial pela Resolução CMN nº 3.922/10.
3

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM RESOLUÇÃO DO CMN – PREVISÃO
LEGAL
Os recursos previdenciários vinculados ao RPPS deverão ser aplicados nas condições de

mercado, com observância de regras de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade, proteção e
prudência financeira, conforme diretrizes previstas em norma específica do Conselho Monetário
Nacional, em especial pela Resolução CMN nº 3.922/10. Estas atividades estarão sujeitas a
fiscalização do Ministério da Previdência Social.
4

ATENDIMENTO AO AUDITOR FISCAL EM AUDITORIA DIRETA NO PRAZO
O ente federativo prestará ao Auditor Fiscal da Previdência Social, todas as informações

solicitadas sobre o RPPS, respeitando os prazos estipulados.
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ATENDIMENTO AO MPS EM AUDITORIA INDIRETA NO PRAZO
O ente federativo prestará ao MPS, todas as informações solicitadas sobre o RPPS,

respeitando os prazos estipulados.
6

CARÁTER CONTRIBUTIVO (ENTE E ATIVOS – ALÍQUOTAS)
É necessária a previsão expressa em lei municipal das alíquotas de contribuição do Ente e

dos servidores ativos.
7

CARÁTER CONTRIBUTIVO (ENTE E ATIVOS – REPASSE)
É necessário o repasse mensal e integral dos valores das contribuições à Unidade Gestora

do RPPS do Ente e dos segurados ativos, além da comprovação mediante a emissão do
Comprovante de Repasses.
8

CARÁTER CONTRIBUTIVO (INATIVOS E PENSIONISTAS – ALÍQUOTAS)
É necessária a previsão expressa em lei municipal das alíquotas de contribuição dos

servidores inativos e pensionistas.
9

CARÁTER CONTRIBUTIVO (INATIVOS E PENSIONISTAS – REPASSE)
É necessário o repasse mensal e integral dos valores das contribuições à Unidade Gestora

do RPPS dos servidores inativos e pensionistas, além da comprovação mediante a emissão do
Comprovante de Repasses.
10

CARÁTER CONTRIBUTIVO (PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS)
Será necessário o recolhimento integral dos valores parcelados de dívidas com o RPPS

reconhecidas em confissão e expressa em lei municipal com critérios e índices de atualização,
juros, quantidade máxima e valor mínimo de parcelas, além da comprovação mediante a emissão
do Comprovante de Repasse.
11

CARÁTER CONTRIBUTIVO (REPASSE) – DECISÃO ADMINISTRATIVA
O RPPS está sujeito às inspeções e auditorias do Ministério da Previdência Social no que se

refere aos Comprovantes de Repasse. Neste sentido, deve manter arquivado os respectivos
comprovantes e demais documentos que comprovem o efetivo repasse: cópia dos extratos de
conta, comprovantes de depósito, cópia dos cheques, guias de recolhimento, etc.
12

COBERTURA EXCLUSIVA A SERVIDORES EFETIVOS
O RPPS abrange, exclusivamente, o servidor público titular de cargo efetivo, o servidor

inativo e seus dependentes. Igualmente, o servidor estável e o admitido até 05/10/1988 podem
participar do RPPS, desde que regidos pelo RJU.
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DISTINTOS DO RGPS – PREVISÃO LEGAL
Os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS dos Servidores Públicos da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos Militares dos Estados e do Distrito Federal não
poderão conceder Benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social RGPS, de que trata a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo em disposição em contrário da
Constituição Federal. Os Benefícios previstos no RGPS e permitidos aos RPPS são os seguintes:
I – Quanto ao servidor:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição;
d) aposentadoria voluntária por idade;
e) aposentadoria especial;
f) auxílio-doença;
g) salário-família; e,
h) salário-maternidade.
II – Quanto ao dependente:
a) pensão por morte; e,
b) auxílio-reclusão.
14

CONTAS BANCÁRIAS DISTINTAS PARA OS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
As disponibilidades de caixa do regime próprio, ainda que vinculadas a fundos específicos,

devem ser depositadas em contas separadas das demais disponibilidades do ente federativo. Da
mesma forma, deverão ser separados os recursos destinados a assistência à saúde.
15

CONVÊNIO OU CONSÓRCIO PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
É vedado o pagamento de benefícios previdenciários mediante convênio, consórcio ou

outra forma de associação entre estados, entre estados e municípios, e entre municípios.
16

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN
A partir de 01/01/2009 será necessário o encaminhamento da Política de Investimentos,

conforme modelo disponibilizado no endereço www.mps.gov.br, conforme Portaria MPS nº
402/08, em seu art. 22.
17

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
As informações prestadas no Demonstrativo Financeiro poderão ter a sua autenticidade

verificada a qualquer momento por intermédio da Auditoria Fiscal da Previdência Social.
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR ENCAMINHAMENTO À SPS
Deverá ser encaminhado a SPS, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre do

ano civil, o que se refere às aplicações dos recursos do RPPS, respeitando o estabelecido na
Resolução CMN nº 3.922/10.
19

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA
Anualmente o Regime Próprio de Previdência Social será reavaliado pelo atuário

responsável que enviará o DRAA para o Ministério da Previdência Social. Este demonstrativo
deverá ser registrado até 31 de março de cada exercício a partir de 2010.
20

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO – CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
As

informações

prestadas

no

Demonstrativo

Previdenciário

poderão

ter

a

sua

autenticidade verificada a qualquer momento por intermédio da Auditoria Fiscal da Previdência
Social.
21

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO – ENCAMINHAMENTO À SPS
Deverá ser encaminhado à SPS, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre do

ano civil, o Demonstrativo Previdenciário do RPPS desse período.
22

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
Realizar demonstrativos contábeis e a partir do exercício de 2009, até 30 de setembro, em

relação ao primeiro semestre e até 31 de março, em relação ao encerramento do exercício
anterior. Esta documentação deve ser enviada para o endereço estipulado pela SPS e na forma
estabelecida pelo Anexo III da Portaria MPS n° 916, de 15 de julho de 2003, a saber:
a) Balanço Orçamentário
b) Balanço Financeiro
c) Demonstração das Variações Patrimoniais
d) Balanço Patrimonial
23

ENCAMINHAMENTO DA LEGISLAÇÃO À SPS
O RPPS deverá encaminhar ao Ministério da Previdência Social cópia da legislação

municipal referente à previdência própria, bem como o Regime Jurídico Único, devidamente
autenticada e com comprovante de publicação.
24

EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL
É necessária a definição em Lei Municipal de alíquotas equivalentes ou superiores ao Plano

de Custeio recomendado na última avaliação atuarial quanto à especificação do custeio normal e
do custeio especial com a definição do prazo de amortização, conforme anexo 1 do nosso
relatório.
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EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL – NOTA TÉCNICA ATUARIAL
É necessário o envio da Nota Técnica Atuarial fornecida pelo atuário, juntamente com o

Certificado com assinaturas do Atuário, Gestor do RPPS e Prefeito Municipal. O mesmo deve ser
digitalizado e enviado para o e-mail:cgaai.atuaria@previdencia.gov.br e cgaai.atuaria@gmail.com
26

ESCRITURAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE CONTAS
O RPPS deve realizar escrituração contábil de todas as operações que envolvam direta ou

indiretamente a responsabilidade do RPPS e que modifiquem ou possam vir a modificar seu
patrimônio distinto do mantido pelo tesouro do ente federativo, inclusive quanto às rubricas
destacadas no orçamento para pagamento de benefícios. Este critério é exigido desde
01/01/2007.
Além de atender a Lei n° 4.320/64 integrando os balanços gerais do Município, o RPPS
deverá providenciar uma contabilidade gerencial autônoma; dá-se como sugestão que o
departamento de contabilidade do RPPS use como parâmetro o plano de contas dos Regimes
Próprios disponibilizado no endereço www.mps.gov.br; A Portaria do MPS n° 916/03, com as
alterações da n° 1.768/03 e da n° 95/07, aprova o Plano de Contas, o Manual das Contas, os
Demonstrativos e as Normas de Procedimentos Contábeis aplicados aos Regimes Próprios de
Previdência Social - RPPS, e a sua utilização a partir de 2005; No anexo 3, do nosso relatório,
apresenta-se a forma como devem ser colocados os valores calculados e apresentados neste
Relatório Atuarial.
27

EXISTÊNCIA DE COLEGIADO OU INSTÂNCIA DE DECISÃO EM QUE SEJA
GARANTIDA A PARTICIPAÇÃO DOS SEGURADOS
Garantia de participação de representantes dos segurados nos colegiados e instâncias de

decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação desde 01/01/2008.
28

INCLUSÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS NOS BENEFÍCIOS
É vedada a inclusão, nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de percepção

destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de
confiança, de cargo em comissão ou do abono de permanência, exceto quando tais parcelas
integrarem a remuneração de contribuição dos servidores.
29

OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE CONTRIBUIÇÃO DO ENTE
Contribuição do Ente não inferior ao valor da contribuição do servidor ativo nem superior

ao dobro desta, ressalvada a necessidade de cobertura de eventuais insuficiências financeiras do
respectivo regime próprio decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.
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OBSERVÂNCIA

DOS

LIMITES

DE

CONTRIBUIÇÃO

DOS

SEGURADOS

E

PENSIONISTAS
Contribuição dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas em alíquota não inferior à
prevista para os servidores titulares de cargos efetivos da União.
31

REGRAS DE CONCESSÃO, CÁLCULO E REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIOS
A Legislação do RPPS deverá contemplar as regras para concessão de Benefícios nos

termos do artigo 40 da Constituição Federal e Emendas Constitucionais n° 20, n° 41 e n° 47.
32

UNIDADE GESTORA E REGIME PRÓPRIO ÚNICOS
Desde 01/01/2008, salvo disposição em contrário da Constituição Federal, é vedado a

existência de mais de:
a)

um Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores públicos que é o
sistema de previdência estabelecido no âmbito de cada ente federativo, que assegure, por
lei, ao servidor titular de cargo efetivo, pelo menos os benefícios de aposentadoria e
pensão por morte previstos no art. 40 da CF; e,

b)

uma Unidade Gestora do respectivo RPPS em cada ente estatal, que é o órgão
integrante da estrutura da administração pública de cada ente federativo que tenha por
finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio,
incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o
pagamento e a manutenção dos benefícios.

33

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS – DECISÃO ADMINISTRATIVA
O RPPS será fiscalizado, em sua sede, pelo Ministério da Previdência Social no que se

refere à correta utilização dos seus recursos para fins exclusivamente previdenciários (benefícios
mencionados no item 14 salvo a taxa de administração de que trata o art. 15, Portaria nº
402/08).
34

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS – PREVISÃO LEGAL
Os recursos previdenciários somente poderão ser utilizados para o pagamento dos

benefícios previdenciários mencionado no item 14, salvo a taxa de administração de que trata o
art. 15, Portaria nº 402/08. É vedada a utilização dos recursos previdenciários para fins
assistenciais, inclusive à saúde.
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