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INTRODUÇÃO 

 
 

É com imensa satisfação que apresentamos a 2ª Edição da Cartilha do RPPS. Esta 

Cartilha contempla conhecimentos básicos e essenciais sobre o Regime Próprio de 

Previdência Social e os benefícios previdenciários dos servidores públicos, com o objetivo 

de demonstrar a transparência pública na organização e gestão do Fundo de Previdência 

Social do Município de Serafina Corrêa – FPSM, bem como divulgar o universo de ações 

que o compõe. 

Os trabalhadores da iniciativa privada são vinculados, obrigatoriamente, ao Regime 

Geral de Previdência Social, gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. De outro 

lado, os servidores titulares de cargos efetivos, ou seja, os admitidos por concurso público, 

filiam-se aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos e organizados 

pelos respectivos entes federativos. Os preceitos legais que regem esses regimes possuem 

fundamento no Art. 40, da Constituição Federal, e são diferentes daqueles aplicados ao 

Regime Geral.  

O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Serafina Corrêa foi instituído 

pela Lei Municipal nº 1.513, de 25 de setembro de 1997, denominado de Fundo de 

Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS, abrangendo a Prefeitura Municipal de Serafina 

Corrêa e a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa. 

 Importante destacar que, o FPSM prima pela organização e manutenção de um sólido 

regime previdenciário, garantindo transparência, tranquilidade e segurança quanto ao futuro 

do servidor, com o pagamento dos benefícios previdenciários. 

 O Ministério do Trabalho e Previdência Social editou a Portaria MTP nº 1.467, em 

vigor a partir de 1º de julho de 2022 que consolida e incorpora em um só texto 87 atos do 

Ministério do Trabalho e Previdência, que consolida normas de organização e funcionamento 

dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). A portaria ainda promove a revisão e a 

adequação dos parâmetros gerais impostos aos RPPS pela Emenda Constitucional nº 103, 

de 2019, que alterou significativamente as normas desses regimes.  

 Esta Cartilha servirá, inclusive, como um instrumento de aproximação dos servidores 

municipais ao Regime Próprio de Previdência Social, disseminando a cultura previdenciária 

e modificando o conceito de que aposentadoria só interessa a quem está se aposentando. 

 A participação dos servidores junto ao RPPS, e a ampliação de seus conhecimentos 

na área previdenciária, auxiliarão na sustentabilidade e continuidade de nosso Regime 

Próprio de Previdência Social. 
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1 HISTÓRICO DO RPPS 

 
 

 A instituição do Regime Próprio de Previdência Social, de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e 

dos pensionistas, está previsto no artigo 40 da Constituição Federal, que estabelece ainda 

que esses regimes devem observar critérios que preservem seu equilíbrio financeiro e 

atuarial e as disposições legais. 

 Em Serafina Corrêa, o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, foi instituído a 

partir da criação do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS, que é o fundo 

para recolhimento das contribuições previdenciárias e custeio do Regime Próprio de 

Previdência Social dos servidores Públicos detentores de cargos de provimento efetivo do 

Município de Serafina Corrêa. 

 A Lei Municipal nº 1.513, de 25 de setembro de 1997, que institui o RPPS, 

denominado de Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS, abrangendo a 

Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa e a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina 

Corrêa, previu o custeio das futuras aposentadorias dos servidores públicos municipais, 

ocupantes de cargos de provimento efetivo. 

 Os regimes próprios de previdência social possuem caráter contributivo e solidário, 

pois o servidor não pode receber benefício previdenciário se não contribuiu, e têm caráter 

solidário, porque essa contribuição é obrigatória para todas as partes: empregadores 

(administração direta e indireta do Poder Executivo, e Poder Legislativo), e empregados 

(servidores), inclusive aposentados e pensionistas que recebem proventos e pensão em 

valor superior ao teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS. 

 O servidor municipal que teve contribuição ao Regime Geral de Previdência Social, 

terá esse tempo de contribuição considerado para fins de aposentadoria. Compete ao Fundo 

de Previdência Social dos Servidores, buscar a compensação previdenciária junto ao INSS 

desse tempo de contribuição. 

 Atualmente a Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social é composta 

pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. 

 Esta cartilha tem por objetivo contribuir com a informação e educação dos servidores 

e da sociedade, sobre aspectos relativos à previdência e sua gestão.  
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2 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

 A seguir, relaciona-se Legislação Federal, relativa ao RPPS, consolidada até 31 de 

agosto 2022, disponível em Legislação dos RPPS — Português (Brasil) (www.gov.br)   

 

Reforma Constitucional da Previdência 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (arts. 22, 24, 30, 37, 38, 39, 40, 42, 
142, 144, 149, 167, 194, 195, 201, 202 e 249 e arts. 19, 100, 115, 116 e 117 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias) 
Emenda Constitucional nº 20, de 15 dezembro de 1998 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 
Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005 
Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012 
Emenda Constitucional nº 88, de 07 de maio de 2015 
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 
Emenda Constitucional nº 104, de 04 de dezembro de 2019 
Emenda Constitucional nº 105, de 12 de dezembro de 2019 
Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021  
 
Previdência no Serviço Público 
Lei Geral da Previdência no Serviço Público:  
Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 
 
Aplicação das Disposições da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003:  
Medida Provisória nº 167, de 19 de fevereiro 2004 
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004 
 
Disciplinamento da Aposentadoria Compulsória:  
Lei Complementar nº 152, de 3 de dezembro de 2015 
 
Regulamentação Geral da Previdência no Serviço Público:  
Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022 
 
Instituição do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP:  
Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001 
 
Implementação do Indicador de Situação Previdenciária - ISP-SRPPS  
Portaria SPREV/ME nº 14.762, de 19 de junho de 2020 
 
Aplicações dos Recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social:  
Resolução BC CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 
 
Plano de Contas e Procedimentos Contábeis para os Regimes Próprios de Previdência 
Social:  
Portaria Conjunta STN-SPREV/MF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 
 

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps
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Normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de 
Previdência Social:  
Portaria MPS nº 746, de 27 de dezembro de 2011 
 
Auditoria Fiscal dos Regimes Próprios de Previdência Social:  
Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007 (§§2º a 7º do art. 11) 
 
Compensação Previdenciária 
Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999 
Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 
Portaria SEPRT/ME nº 15.829, de 02 de julho de 2020 
Portaria Conjunta PGFN-RFB-INSS nº 01, de 21 de março de 2013 
 
Regime Geral de Previdência Social – Normas referentes a servidores públicos 
Regulamento da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência:  
Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013 
 
Custeio do Regime Geral de Previdência Social:  
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (art. 12, I, g, h, i, j, § 6º, e art. 13) 
 
Benefícios do Regime Geral de Previdência Social:  
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (art. 10, art. 11, I, alíneas g, h, i, j, e § 5º, art. 12, art. 41-
A, arts. 57 e 58, arts. 94 a 96 e art. 126, IV) 
 
Regulamento da Previdência Social:  
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 (art. 6º, I e II, art. 8º, art. 9º, I, alíneas f, g, i, j, l, m, n, 
p, q, art. 10, § 2º e 5º do art. 11, art. 19, § 9º, art. 19-B § 6º, art. 19-E, art. 32, § 24, § 27, 
incisos IV e V, art. 40, arts. 64 a 70-J, arts. 125 a 135, Art. 153-A, 167-A, 179-B, 188-P, art. 
191 e § 4º do art. 229, art. 303 305, 307 a 309) 
 
Previdência Complementar 
Lei disciplinadora da relação entre os entes públicos e suas respectivas entidades 
fechadas de previdência complementar:  
Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001 
 
Lei Geral da Previdência Complementar:  
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 
 
Responsabilidades 
Lei de Inelegibilidades:  
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. (art. 1º, I) 
 
Lei de Responsabilidade Fiscal:  
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
 
Regulamento da Lei Geral da Previdência Complementar:  
Decreto nº 4.942, de 30 de dezembro de 2003 
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3 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

 A seguir, relaciona-se as Leis Municipais relativas ao RPPS, disponíveis no link 

https://leismunicipais.com.br/prefeitura/rs/serafinacorrea 

  

 LEI MUNICIPAL Nº 1.513, de 25 de setembro de 1997 – Institui o Fundo de 

Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS – e dá outras providências. 

 

CONTRIBUIÇÕES 

Períodos Servidor Ente Público(Executivo e Legislativo) 

A partir de 10/1997 4% 4% 

1998 4% 4% 

1999 5% 5% 

2000 6% 6% 

 
 LEI MUNICIPAL Nº 1.801, de 27 de junho de 2001 – Dá nova redação à Lei Municipal nº 

1.513/1997, que institui o fundo de aposentadoria dos servidores, alterando dispositivos. 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 2.101, de 04 de outubro de 2004 – Altera dispositivos dos incisos I, 

II, do art. 3º da Lei Municipal nº 1.801, de 27 de junho de 2001, que deu nova redação à 

Lei Municipal nº 1.513/1997. 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 2.153, de 30 de março de 2005 – Altera redação do artigo “3º A” da 

Lei nº 2.101/2004, que trata da contribuição do FAPS – alterada pelas Leis Municipais nº 

1.801 e 2.101. 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 2.172, de 1º de julho de 2005, Reestrutura o RPPS – FPSM – (Art. 

2º O RPPS visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários, e 

compreende um conjunto de benefícios que, nos termos desta Lei, atendam às seguintes 

finalidades: I – cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; II – 

proteção à maternidade, especialmente à gestante; III – salário-família e auxílio-reclusão, 

para os dependentes dos beneficiários de baixa renda e IV – pensão por morte. 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 2.199, de 25 de outubro de 2005 – Introduz alterações no inciso III 

do art. 13 da Lei Municipal nº 2.172, de 1º/07/2005 – Dá nova redação ao § 4º; 

acrescenta os § 5º, 6º e 7º; desloca os vigentes § 5º e 6º para, respectivamente, § 8º e 

9º. (Em conformidade com as diretrizes da Portaria nº 1.348, de 19 de julho de 2005, do 

Ministério da Previdência Social, que alterou o art. 17 da Portaria nº 4.992, de 05 de 

fevereiro de 1999). (Especifica as despesas que pode ser realizada com o limite da taxa 

administrativa). 

https://leismunicipais.com.br/prefeitura/rs/serafinacorrea
https://leismunicipais.com.br/prefeitura/rs/serafinacorrea
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 LEI MUNICIPAL Nº 2.220, de 14 de dezembro de 2005 – Inclui projeto de Lei nº 

1.807/2001 – Plurianual; Na Lei nº 2.098/2004 – LDO; na Lei nº 2.112/2004 – LOA; e 

Abre Crédito Especial. R$ 4.500,00 (Aquisição de equipamentos/recursos do FPSM). 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 2.327, de 23 de novembro de 2006 – Reestrutura e Consolida a 

Legislação de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do 

Município de Serafina Corrêa e dá outras providências. 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 2.506, de 15 de outubro de 2008 – Fixa alíquotas de contribuição 

previdenciária e dá nova redação aos incisos I, II e III do art. 13 da Lei Municipal nº 

2.327/2006, para fins de custeio do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Município de Serafina Corrêa e dá outras providências. 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 2.614, de 21 de outubro de 2009 – Fixa alíquotas de contribuição 

previdenciária e dá nova redação ao inciso III do art. 1º da Lei Municipal nº 2.506/2008.  

 

 LEI MUNICIPAL Nº 2.680, de 28 de abril de 2010 – Fixa alíquotas de contribuição 

previdenciária para o exercício de 2011, e dá outras providências. 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 2.688, de 11 de maio de 2010 – Acrescenta parágrafos 1º e 2º ao 

artigo 1º da Lei Municipal nº 2.680/2010, que fixa alíquotas de contribuição previdenciária 

para o exercício de 2011, e dá outras providências. 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 2.784, de 29 de março de 2011 – Fixa alíquotas de contribuição 

previdenciária para o exercício de 2012, e dá outras providências. 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 2.945, de 03 de maio de 2012 – Fixa alíquotas de contribuição 

previdenciária para o exercício de 2013, e dá outras providências. 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 3.204, de 15 de abril de 2014 – Fixa Alíquotas de Contribuição 

Previdenciária para o Exercício de 2014, e dá outras Providências. 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 3.435, de 29 de junho de 2016 – Fixa Alíquotas de Contribuição 

Previdenciária para o Exercício de 2016, e subsequentes, dá outras providências. 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 3.594, de 23 de abril de 2018 e alterações1 – Reestrutura e 

consolida a legislação do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Efetivos do Município de Serafina Corrêa, RS, de que trata o artigo 40 da Constituição da 

República, e dá outras providências. 

 
 

                                                 
1 Regime Previdência Social do Servidor de Serafina Corrêa - RS (leismunicipais.com.br)  

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/s/serafina-correa/lei-ordinaria/2018/360/3594/lei-ordinaria-n-3594-2018-reestrutura-e-consolida-a-legislacao-do-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-efetivos-do-municipio-de-serafina-correa-rs-de-que-trata-o-artigo-40-da-constituicao-da-republica-e-da-outras-providencias?q=3594
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CONTRIBUIÇÕES 

VIGÊNCIA 

CUSTEIO (%) 

NORMAL ESPECIAL 
TOTAL 

SERVIDOR EMPREGADOR EMPREGADOR 

2021 14,00 14,00 11,84 39,84 

2022-2055 14,00 14,00 Aporte --- 

 

 LEI MUNICIPAL Nº 3.977, de 22 de dezembro de 2021 – Dispõe sobre o plano de 

amortização do deficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do 

Município. 

 

 Os servidores inativos e os pensionistas que recebem valor inferior ao teto do 

benefício adotado pelo Regime Geral de Previdência estão isentos de efetuar contribuição 

previdenciária. 

 De outro lado, aqueles servidores inativos e os pensionistas que recebem valor 

superior ao teto do benefício do Regime Geral de Previdência Social deverão contribuir ao 

FPSM. A contribuição previdenciária, nesses casos, é calculada com base no valor que 

excede o teto do RGPS, no qual incide o percentual de 14%. 

 

3.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

 

 O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do 

Município visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários, e compreende 

um conjunto de benefícios que, nos termos da Lei Municipal nº 3.594, de 23 de abril de 

2018, atendam às seguintes finalidades:  

 I - cobertura de eventos de aposentadoria por incapacidade permanente, morte e 

idade avançada; (Redação dada pela Lei nº 3.825/2020) 

 São beneficiários do RPPS, na condição de dependente do segurado: 

 I - o cônjuge, o companheiro ou companheira, o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência grave ou 

intelectual ou mental; 

 II - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do segurado; 

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos 

ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. 

§ 1º Equiparam-se aos dependentes indicados no inciso I deste artigo, o cônjuge 

divorciado ou separado judicialmente ou de fato, desde que lhe seja assegurada a prestação 

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/s/serafina-correa/lei-ordinaria/2020/382/3825/lei-ordinaria-n-3825-2020-altera-e-revoga-dispositivos-da-lei-municipal-n-3594-de-23-de-abril-de-2018-que-reestrutura-e-consolida-a-legislacao-do-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-efetivos-do-municipio-de-serafina-correa-rs-de-que-trata-o-artigo-40-da-constituicao-da-republica-e-da-outras-providencias-seguinte-lei
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de alimentos. 

§ 2º Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. 

§ 3º A existência de dependentes de qualquer das classes deste artigo exclui do 

direito às prestações os das classes seguintes. 

§ 4º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita 

do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que 

esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. 

§ 5º O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado 

quando, além de atender aos requisitos do parágrafo anterior, houver a apresentação de 

termo de tutela. 

 § 6º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha união 

estável com o segurado ou segurada, nos termos da Lei Civil. 

§ 7º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I é relativamente 

presumida e das demais deve ser comprovada, nos termos do art. 10.  

 

3.2 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

  

 A Emenda Constitucional nº 103/2019 tornou obrigatória para todos os municípios que 

possuem Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) a criação de Regime de 

Previdência Complementar (RPC), para os seus servidores. 

 O prazo para editar lei com a instituição do Regime de Previdência Complementar 

(RPC), conforme artigo 9º, § 6º, da EC nº 103/2019 era até 13 de novembro de 2021. 

 O Município de Serafina Corrêa, atendeu a normativa federal e editou a Lei Municipal 

nº 3.937, de 12 de agosto de 2021, que Institui o Regime de Previdência Complementar no 

âmbito do Município de Serafina Corrêa/RS; fixa o limite máximo para a concessão de 

aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição 

Federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar; e dá outras 

providências. 

 Por meio do Processo Seletivo nº 001/202, foi realizada a seleção da Entidade 

Fechada de Previdência Complementar – EFPC, conforme o Edital nº 143/2021 e declarada 

melhor classificada a Entidade FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL. 
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4 REGRAS DE APOSENTADORIA E PENSÃO 

 

4.1 APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS: REQUISITO DE CADA REGRA 

 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

 

 Regra permanente – aposentadoria voluntária por tempo de contribuição – aplicável a 

todos os servidores.  

 Base legal: art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas 

Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, e Lei Federal nº 10.887/2004. 

 

 * Devem ser preenchidos os seguintes requisitos: 

  

HOMEM 

 35 anos (12.775 dias) de contribuição; 

 60 anos de idade; 

 10 anos (3.650 dias) de serviço público; 

 5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a aposentadoria. 

 

MULHER 

 30 anos (10.950 dias) de contribuição; 

 55 anos de idade; 

 10 anos (3.650 dias) no serviço público; 

 5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a aposentadoria. 

 

PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE 

 30 anos (10.950 dias) de contribuição; 

 55 anos de idade; 

 10 anos (3.650 dias) de serviço público; 

 5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a aposentadoria. 
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PROFESSORA EM REGÊNCIA DE CLASSE 

 25 anos (9.125 dias) de contribuição; 

 50 anos de idade; 

 10 anos (3.650 dias) no serviço público; 

 5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a aposentadoria. 

 

Cálculo dos proventos: 

 Média das maiores remunerações que serviram de base para a contribuição 

previdenciária do Regime Próprio de Previdência Social ou aos demais regimes 

previdenciários, inclusive o Regime Geral, correspondentes a 80% de todo o período 

contributivo apurado a partir de julho de 1994, atualizado pelo INPC. 

 A média apurada não pode ser superior à última remuneração percebida no momento 

da aposentadoria. 

 Não há paridade em relação aos ativos, assegurado somente reajuste anual para 

preservar o valor real dos proventos, cujos critérios serão estabelecidos em lei. 

 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE 

 Regra permanente: aposentadoria voluntária por idade – aplicável a todos os 

servidores. 

 Base legal: art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41/03, e Lei Federal nº 10.887/2001. 

 

 * Devem ser preenchidos os seguintes requisitos: 

 

HOMEM: 

 65 anos de idade; 

 10 anos (3.650 dias) de serviço público; 

 5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a aposentadoria. 

 

MULHER 

 60 anos de idade; 

 10 anos (3.650 dias) no serviço público; 
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 5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a aposentadoria. 

Cálculo dos proventos: 

 Proporcionais ao tempo de contribuição em relação a média das maiores 

remunerações que serviram de base para a contribuição previdenciária do RPPS ou aos 

demais regimes previdenciários, inclusive o Regime Geral, correspondentes a 80% de todo o 

período contributivo apurado a partir de julho de 1994, atualizado pelo INPC. 

 Não há paridade em relação aos ativos, assegurado somente reajuste anual para 

preservar o valor real dos proventos, cujos critérios serão estabelecidos em lei. 

 

APOSENTADORIAS – REQUISITOS DE CADA REGRA 

 

1ª HIPÓTESE 

Aplicável aos servidores que ingressaram antes de 31/12/2003.  

 Base legal: art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com os artigos 2º 

e 5º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 

 * Devem ser preenchidos os seguintes requisitos: 

 

HOMEM PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE 
35 anos (12.775 dias) de contribuição 30 anos (10.950) dias de contribuição 
60 anos de idade 55 anos de idade 
20 anos (7.300 dias) de serviço público 20 anos (7.300 dias) de serviço público 
10 anos (3.650 dias) na carreira 10 anos (3.650 dias) na carreira 
5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará 
aposentadoria 

5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria 

 
 

MULHER PROFESSORA EM REGÊNCIA DE CLASSE 

30 anos (10.950 dias) de contribuição 25 anos (9.125 dias) de contribuição 
55 anos de idade 50 anos de idade 
20 anos (7.300 dias) de serviço público 20 anos (7.300 dias) de serviço público 
10 anos (3.650 dias) na carreira 10 anos (3.650 dias) na carreira 
5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria 

5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria 

 
 

Cálculo dos proventos: 

 Integrais, correspondendo à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se 

der a aposentadoria. 

 Há paridade plena em relação aos ativos, sendo assegurados reajustes e eventuais 

vantagens posteriormente concedidas a esses. 
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2ª HIPÓTESE 

 Aplicável aos servidores que ingressaram antes de 16/12/1998. 

 Base legal: art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 (Conhecida como “PEC 

PARALELA”)  

 * Devem ser preenchidos os seguintes requisitos: 

 

HOMEM MULHER 
35 anos (12.775 dias) de contribuição; 30 anos (10.950 dias) de contribuição; 

60 anos de idade, reduzidos em um (1) ano a 
cada um (1) ano a mais do tempo mínimo de 
contribuição exigido. Exemplo: 36 anos de 
contribuição, idade exigida: 59 anos; 37 anos de 
contribuição, idade exigida: 58 anos; 

55 anos de idade, reduzidos em um (1) ano a 
cada um (1) ano a mais do tempo mínimo de 
contribuição exigido. Exemplo: 31 anos de 
contribuição, idade exigida: 54 anos; 32 anos de 
contribuição, idade exigida: 53 anos; 

25 anos (9.125 dias) de serviço público; 25 anos (9.125 dias) de serviço público; 

15 anos (5.475 dias) na carreira; 15 anos (5.475 dias) na carreira; 

5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria. 

5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria. 

 Não há previsão, nesta hipótese, para professor (a) em regência de classe. 
 

Cálculo dos proventos: 

 Integrais, correspondendo à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se 

der a aposentadoria. 

 Há paridade em relação aos ativos, sendo assegurados reajustes e eventuais 

vantagens posteriormente concedidas a esses. 

 
 

3ª HIPÓTESE 

 

 Aplicável aos servidores que ingressaram antes de 16/12/1998. 

 Base legal: art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, e Lei Federal nº 

10.887/2004. 

 * Devem ser preenchidos os seguintes requisitos: 

 

HOMEM MULHER 
35 anos (12.775 dias) de contribuição; 30 anos (10.950 dias) de contribuição; 
53 anos de idade; 48 anos de idade; 
5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria. 

5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria. 

Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para 
completar os 35 anos de contribuição em 
16/12/1998. 

Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para 
completar os 30 anos de contribuição em 
16/12/1998. 
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PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE PROFESSORA EM REGÊNCIA DE CLASSE 
35 anos (12.775 dias) de contribuição; 30 anos (10.950 dias) de contribuição; 
53 anos de idade; 48 anos de idade; 
5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria; 

5 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria; 

Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para 
completar os 35 anos de contribuição em 
16/12/1998; 

Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para 
completar os 30 anos de contribuição em 
16/12/1998; 

Bônus de 17% sobre o tempo exercido até 
16/12/1998. 

Bônus de 20% sobre o tempo exercido até 
12/12/1998. 

 

Cálculo dos proventos: 

 Média das maiores remunerações que serviram de base para a contribuição 

previdenciária do RPPS ou aos demais regimes previdenciários, inclusive Regime Geral, 

correspondentes a 80% e todo o período contributivo apurado a partir de julho de 1994, 

atualizado pelo INPC. Sobre essa média aplica-se o redutor de 3,5% ou 5%, conforme os 

requisitos de aposentadoria sejam satisfeitos antes ou depois de 1º de janeiro de 2006, por 

ano de idade que faltar para atingir 60 anos, no caso de homem, e 55 anos, no caso de 

mulher. 

 Não há paridade em relação aos ativos. É assegurado somente reajustes para 

preservar o valor real dos proventos.  

 

4.2 APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE E COMPULSÓRIA 

 

APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE 

 

 A aposentadoria por incapacidade permanente será devida ao servidor ativo que for 

considerado incapaz de readaptação e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa 

condição. 

 Base legal: art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, c/c art. 6º – A da Emenda 

Constitucional nº 41/2003 acrescentado pela Emenda Constitucional nº 70/2012, e Lei 

Federal nº 10.887/2004 e EC nº 103/2019. 

  

Data do Ingresso no Serviço Público 
Até 31/12/2003 A partir de 1º/01/2004 

INTEGRAL / PROPORCIONAL INTEGRAL / PROPORCIONAL 
BASE DE CÁLCULO DO PROVENTO BASE DE CÁLCULO DO PROVENTO 

Última remuneração Média 
CORREÇÃO DO PROVENTO CORREÇÃO DO PROVENTO 

Paridade Manutenção do valor real 
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 Conforme o Parecer do TCE/RS nº 04/2005, a data da invalidez é determinada pela 

data da portaria de concessão do benefício. 

 A aposentadoria por incapacidade permanente vai ser integral no caso de doença 

grave, contagiosa ou incurável, ou no caso de moléstia profissional ou acidente de serviço. 

 A aposentadoria por incapacidade permanente vai ser proporcional sempre que a 

incapacidade decorrer de doença que não seja grave, contagiosa ou incurável, de moléstia 

profissional ou de acidente em serviço. A proporção, a ser multiplicada pela base de cálculo, 

é encontrada através de uma regra de três simples considerando o tempo total de 

contribuição do servidor e o mínimo exigido para os homens (12.775 dias) e para as 

mulheres (10.950 dias). 

 

PEDINDO A APOSENTADORIA 

 

 O servidor deverá comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, com no 

mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, munido de cópia autenticada em cartório de cédula 

de identidade e, em caso de professor, além da cédula de identidade, a comprovação da 

regência de classe, a certidão de averbação de tempo de contribuição no INSS, se houver e 

requerimento de solicitação de aposentadoria. 

 

 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS 

 

 Aposentadoria compulsória por implementação de idade (75 anos).  

 Base legal: arts. 40, §§ 1º, II e 3º da Constituição Federal, com redação dada pelas 

Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. 

 

Data do Aniversário de 75 anos 
Até 31/12/2003 A partir de 1º/01/2004 

INTEGRAL / PROPORCIONAL INTEGRAL / PROPORCIONAL 

BASE DE CÁLCULO DO PROVENTO BASE DE CÁLCULO DO PROVENTO 

Última remuneração Média 

CORREÇÃO DO PROVENTO CORREÇÃO DO PROVENTO 

Paridade Manutenção do valor real 

  

 O percentual da compulsória é encontrado considerando-se o total do tempo de 

serviço/contribuição do servidor, podendo, em determinados casos, autorizar a multiplicação 

da base de cálculo por 100%. Exemplo: servidor que completa 75 anos e já conta com 35 

anos de serviço/contribuição. A proporção, a ser multiplicada pela base de cálculo, é 

encontrada através de uma regra de três simples considerando o tempo total de contribuição 

do servidor e o mínimo exigido para os homens (12.775 dias) e para as mulheres (10.950 

dias). 
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4.3 PENSÃO POR MORTE 
 

 A pensão por morte do segurado será paga aos seus dependentes, em conformidade 

com a legislação previdenciária vigente. Existindo mais de um pensionista, a pensão será 

dividida entre todos em partes iguais. 

IMPORTANTE: As regras a serem observadas para concessão da pensão são aquelas 

previstas na legislação vigente no momento do óbito do servidor. 

 

DATA DO ÓBITO 
 

SERVIDOR EM ATIVIDADE SERVIDOR APOSENTADO 

Até 31/12/2003 A partir de 1º/01/2004 Até 31/12/2003 A partir de 1º/01/2004 

BASE DE CÁLCULO 
DO PROVENTO 

BASE DE CÁLCULO DO 
PROVENTO 

BASE DE CÁLCULO 
DO PROVENTO 

BASE DE CÁLCULO DO 
PROVENTO 

Última remuneração Última remuneração Valor do provento Valor do Provento 

REDUTOR REDUTOR REDUTOR REDUTOR 

Não há Reduz em 30% a parcela 
da pensão excedente do 

teto do RGPS 

Não há Reduz em 30% a parcela 
da pensão excedente do 

teto do RGPS 

CORREÇÃO DO 
PROVENTO 

CORREÇÃO DO 
PROVENTO 

CORREÇÃO DO 
PROVENTO 

CORREÇÃO DO 
PROVENTO 

Paridade Manutenção do valor real Paridade Manutenção do valor 
real, salvo: (a) no caso de 

prévia aposentadoria 
fundamentada no art. 3º 

da EC 47-2005, que 
assegura a paridade; e, 
(b) no caso de prévia 

aposentadoria por 
invalidez de servidor que 

tenha ingressado no 
serviço público até 31-12-

2003, que também 
assegura a paridade. 

 

CONCEITOS 

Paridade – Reajuste de proventos e pensões conforme índices do Município e extensão das 

vantagens concedidas aos servidores ativos. Assegura que estes serão revistos na mesma 

proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 

atividade, sendo também estendido aos aposentados e aos pensionistas quaisquer 

benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive 

quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu 

a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 

Integralidade – Cálculo do provento com base na totalidade do valor recebido enquanto 

servidor ativo, incorporando vantagens de acordo com os critérios definidos em lei. 
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Manutenção do Valor Real – Trata-se de critério de proventos e pensões. Assegura o 

reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 

conforme critérios estabelecidos em lei. 

Data de Ingresso no Serviço Público – A data de ingresso no serviço público é a variável 

que determina as regras de aposentadoria voluntária que podem ser elegíveis pelo servidor 

considerando as Emendas Constitucionais. A data de ingresso no serviço público é 

encontrada considerando-se o início do mais remoto vínculo, sem interrupção, do servidor 

com a administração pública. 

Tempo de Serviço Público – O tempo de exercício de cargo, função ou emprego público, 

ainda que descontínuo, na Administração direta, indireta, autárquica ou fundacional de 

qualquer dos entes federativos. 

Carreira – A sucessão de cargos efetivos, estruturados em níveis e graus segundo a 

natureza, complexidade e grau de responsabilidade, de acordo com o plano definido por lei 

de cada município. A sucessão de cargos, para efeito de carreira, somente pode ocorrer no 

mesmo ente e no mesmo poder. 

Cargo – Conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas definidas em 

estatutos dos entes federativos cometidas a um servidor aprovado por meio de concurso 

público de provas ou de provas e títulos. 

 

5 AVALIAÇÃO ATUARIAL 

 

 A Avaliação Atuarial é um estudo obrigatório e que deve ser realizado anualmente 

pelos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS. 

 Os seus principais objetivos são determinar a quantidade de recursos que o plano de 

previdência deveria ter acumulado na data base do cálculo, de acordo com as regras dos 

benefícios vigentes nas normas locais, bem como determinar qual é o plano de custeio 

adequado (conjunto das alíquotas de contribuição) que deve ser cobrado tanto do Ente 

patrocinador como dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. 

 Para a realização dos cálculos, se faz necessário que o atuário possua acesso aos 

dados cadastrais básicos de todos os envolvidos, com informações relativas às datas de 

ingresso no município, tempo de contribuição efetuado anteriormente ao ingresso como 

servidor efetivo no município, dentre outras informações relevantes. Por fim, cabe ao atuário 

também determinar a adoção de hipóteses e premissas que o auxiliarão com as estimativas 

e projeções que devem ser realizadas na Avaliação Atuarial. 

  O modelo de custeio atual, prevê as alíquotas e aportes abaixo relacionados: 
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CONTRIBUIÇÕES 
Período Servidor Ente Público 

(Executivo e Legislativo) 
Aportes mensais  - Executivo e 

Legislativo 
2022 14% 14% Definidos em Lei com base nas avaliações 

atuariais anuais. 

 

 O Município possui os seguintes segurados e beneficiários em geral: 

 Número de servidores ativos da Prefeitura Municipal = 453 

 Número de servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores = 4  

 Número de Pensionistas = 25 

 Número de Inativos = 93 

 

6 RECURSOS DO RPPS 

 

 Os recursos repassados ao Fundo de Previdência Social do Município, são 

depositados em contas bancárias específicas, em quatro agências do Município, Banco do 

Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal e Sicredi aplicados seguindo as diretrizes do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

 Esses recursos que são oriundos das contribuições dos servidores e do ente público, 

são utilizados para custear benefícios que estão definidos em Lei, tais como: aposentadorias 

e pensões.  

  

6.1 CENÁRIO ECONÔMICO 

Nuria Broll 
Consultoria Referência 

 

  O Ano de 2020 foi desafiador para o mercado financeiro como um todo. Durante 

fevereiro e março, vimos a epidemia de Covid-19, que começara na China, se tornar uma 

Pandemia, atingindo Europa, EUA e chegando ao Brasil. Assim, o mundo todo entrou em 

quarentena, reduzindo a produção, a demanda e afetando drasticamente a atividade 

econômica global. Com isso as autoridades monetárias acabaram por tomar medidas 

estimativas, reduzindo as taxas de juros em patamares mínimos, jamais vistos e criando 

pacotes de assistência na casa dos trilhões.  

 Até então, vivíamos uma crise sanitária e outra econômica de escala global. Contudo, 

abril nos trouxe uma terceira crise institucional e política com a saída do então Ministro 

Sérgio Moro, o qual era um dos sustentáculos do governo, gerando uma incerteza ainda 

maior no ambiente financeiro brasileiro. Ademais, o Poder Executivo mantinha um atrito forte 
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com o Legislativo, Judiciário e com os governadores, fato que foi divulgado no vídeo da 

reunião ministerial que veio a público por decisão do STF. 

 No segundo semestre entre julho e agosto, observamos a 2º onda da pandemia com 

casos na Europa e nos EUA, um dos maiores medos do mercado financeiro no ano de 2020, 

o que levou a uma pequena correção nos mercados. O Fed por sua vez deu uma nova 

diretriz em sua política monetária, permitindo uma inflação mais alta e sinalizou que manterá 

os juros próximos a zero por um longo período, No Brasil, o Copom reduziu a Selic para 2% 

além disso o governo encaminhou a sua proposta da Reforma Tributária ao Congresso, 

contudo, ela não teve avanço até o final do ano. 

 Chegando a setembro e outubro período marcado pelas incertezas sobre as eleições 

americanas, que fez os investidores a reduzissem suas exposições ao risco no final de 

outubro. No Brasil o mercado passou a se preocupar sobre manutenção do teto dos gastos 

públicos em meio as tensões envolvendo a equipe econômica outras áreas do governo.  

 Novembro e dezembro deram sinais de esperança com a definição das eleições dos 

EUA com a vitória do Democrata Joe Biden e as notícias positivas sobre as vacinas para a 

Covid 19. As eficácias das vacinas da Pfizer, Moderna e Astra Zeneca que ficaram entre 

70% a 95%. A vacina da Pfizer teve o seu uso emergência aprovado no Reino Unido que já 

iniciou o processo de imunização da população. Posteriormente os EUA e a União Europeia 

também começaram a vacinação dando impulso aos mercados que fecharam o mês com 

altas expressivas. 

 Nesse grande cenário de incertezas que se instaurou no ano de 2020, juros baixos, 

perspectivas nada animadoras para todos os setores e um sinal de como o futuro da 

economia estava nebuloso, fez com que os gestores do RPPS procurassem proteger o 

patrimônio do fundo de previdência. Priorizando ativos de prazos curtos aliados aos de 

médio, assim como os riscos, logo sabendo que a proteção é maior, os rendimentos seriam 

menores, mas positivos. 

 O ano de 2021 foi marcado pelo início das vacinações no país, que trouxeram consigo 

a expectativa da retomada de diversas atividades econômicas paralelamente à melhoria das 

condições sanitárias. No geral, o cenário no começo do ano indicava boa perspectiva de 

recuperação do PIB, inflação abaixo do centro da meta (3,5%) e uma taxa Selic chegando ao 

máximo a 4,5%, perspectivas estas que endereçavam um 2021 mais tranquilo para o 

segmento de renda fixa, com menor volatilidade e possível cumprimento das metas atuariais. 

 Todavia, embora o programa de vacinações tenha de fato avançado em nível bem 

superior à média das economias em desenvolvimento, surtindo resultados altamente 

positivos e possibilitando a flexibilização das medidas de distanciamento social, a 

aceleração inflacionária ocorrida no período exigiu mudanças na condução da política 

monetária, com a alta da taxa Selic superando com folga a máxima inicialmente projetada. 

 A economia mundial continuou a se recuperar do choque inicial causado pela 

pandemia da Covid-19, mas alguns impactos da crise, como a desorganização das cadeias 
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produtivas, o forte aumento de custos industriais e a alta da inflação, ainda persistem e 

devem continuar a condicionar a evolução da atividade econômica na maioria dos países 

durante algum tempo. A magnitude e a persistência desses efeitos adversos estão 

associadas ao padrão de crescimento da economia mundial observado no período anterior 

à crise sanitária. 

 No que tange, ao Brasil com a inflação em alta e uma consequente maior aversão ao 

risco por parte do investidor estrangeiro – o que dificulta a rolagem da dívida pública de 

curto prazo – o Comitê de Política Monetária (COPOM) deu fim ao ciclo de queda da taxa 

Selic, efetivando aumentos consecutivos do indicador durante o ano. Por conseguinte, a 

taxa básica de juros do país, fechou o ano em 9,25%. 

 Além das dificuldades implícitas à necessidade de crescimento econômico, o 

aumento dos juros piora a situação da dívida pública. Se por um lado prêmios mais altos 

podem compensar os riscos percebidos pelo investidor, por outro, aumentos da taxa básica 

de juros incidem diretamente sobre o estoque da dívida mobiliária, na medida em que tanto 

a Selic como a inflação consistem nos principais indexadores dos títulos públicos. 

 Neste contexto, o resultado de 2021 aproxima-se do comportamento identificado no 

ano passado, sinalizando piora das rentabilidades obtidas e desempenhos bem inferiores 

aos exigidos para o cumprimento das metas atuariais. 

 Assim como todos os investidores, a carteira de investimento do RPPS também 

foi impactada. Todavia, em razão da diversificação dos investimentos, aliada a 

dosagem entre ativos de risco alto, médio e baixo, o RPPS fechou o ano de 2021 com 

rendimentos positivos em R$ 813.193,14 (oitocentos e treze mil cento e noventa e 

três reais e catorze centavos). 

 O ano de 2022 segue de grande instabilidade econômica mundial, as projeções para 

o crescimento da economia global vêm sendo reduzidas pelo FMI, com o efeito da guerra da 

Rússia na Ucrânia e pelo avanço da inflação na medida em que os preços dos insumos 

voltaram a crescer em termos globais. 

 Na semana do dia 21/09/2022, a super quarta-feira, tivemos dois eventos importantes 

para o desempenho dos ativos. No ambiente externo, conforme esperado em reunião do 

Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), o Fed, elevou os juros em 0,75% e sinalizou em 

comunicado que as taxas permanecerão altas por mais tempo, exigindo uma readequação 

das estratégias dos investidores globais. Já no Brasil, em reunião do Comitê de Política 

Monetária (Copom), do Banco Central do Brasil, a Selic foi mantida em 13,75% com o 

comitê sinalizando de que um novo ciclo de alta pode ser retomado se as expectativas de 

inflação se mostrarem resilientes. 

 Soma-se a este cenário externo, a questão fiscal, que segue sendo o principal fator 

de incertezas para o mercado. Além disso quanto as eleições, além do fator macro, 

setembro marca a reta final do primeiro turno das eleições presidenciais, que acontecerá no 

dia 02 de outubro. Daqui para frente, a tendência é que a disputa política impacte cada vez 
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mais no cenário de investimentos, com entrevistas, debates e planos de governo no radar. 

Assim permanecemos com viés de cautela. 

 No campo econômico, o desemprego permanece em queda está 9,1% e o PIB subiu 

1,2% no 2º trimestre puxado pelo setor de serviços, que representa cerca de70% do PIB do 

país. No que se refere a inflação, apesar da deflação verificada nos preços administrados 

nos demais itens segue resiliente e a tendência é de permanência do IPCA acima do teto da 

meta por um longo período.  

 Diante de todos os relatos econômicos nossa carteira possui uma evolução 

patrimonial nos últimos anos, bem como, rentabilidade positiva em todos os exercícios 

citados aqui.  

 O RPPS de Serafina Corrêa no final de agosto de 2022 fechou com rentabilidade 

acumulada de R$ 4.411.605,50 (quatro milhões quatrocentos e onze mil e seiscentos e cinco 

reais e cinquenta centavos), patrimônio aplicado de R$ 87.420.078,05 (oitenta e sete 

milhões quatrocentos e vinte mil e setenta e oito reais e cinco centavos), distribuídos nos 

bancos da seguinte maneira: 

 
% Alocado por Instituição 

Instituição % R$ Alocado 
Banco Banrisul 29,28%  R$                25.599.602,76  

CEF 36,86%  R$                32.224.124,39  

Sicredi 2,66%  R$                  2.323.135,94  

Banco do Brasil 31,20%  R$                27.273.214,96  

Total 100,00%  R$                87.420.078,05  
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A composição da carteira de investimentos possui os seguintes fundos: 
 

R$ %  *

BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 5.103.856,93R$                5,84%

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 19.300,01R$                     0,02%

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 13.958.329,48R$              15,97%

BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP 851.490,00R$                   0,97%

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 5.514.093,25R$                6,31%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 872.103,01R$                   1,00%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 107.351,30R$                   0,12%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 14.499.121,12R$              16,59%

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.740.382,31R$                4,28%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.597.824,39R$                1,83%

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 20.108,92R$                     0,02%

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 56.071,07R$                     0,06%

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES 967.636,48R$                   1,11%

BB CONSUMO FIC AÇÕES 690.825,63R$                   0,79%

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES 1.049.625,58R$                1,20%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.211.085,33R$                2,53%

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I 612.640,75R$                   0,70%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 333.103,72R$                   0,38%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 515.335,35R$                   0,59%

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 11.207.784,19R$              12,82%

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 2.829.415,19R$                3,24%

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES 991.554,58R$                   1,13%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1.579,41R$                       0,00%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 3.077.447,30R$                3,52%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L 12.662.302,87R$              14,48%

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES 1.114.897,38R$                1,28%

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 339.143,47R$                   0,39%

SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA 1.772.728,38R$                2,03%

SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 550.407,56R$                   0,63%

BANRISUL ON N1 (BRSR3) 98.721,55R$                     0,11%

BANRISUL PNB N1 (BRSR6) 53.811,54R$                     0,06%

TOTAL 87.420.078,05R$          100%

Composição da Carteira
ago/22

 
 

Distribuídos por segmento RENDA FIXA versus RENDA VARIÁVEL: 
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Os rendimentos versus a meta este ano estão: 

1 2022 R$ 81.171.274,06 R$ 217.071,62 0,27% 0,27% 0,95%

2 2022 R$ 82.016.532,77 R$ 533.102,72 0,65% 0,92% 2,39%

3 2022 R$ 84.094.896,58 R$ 1.763.465,23 2,14% 3,09% 4,48%

4 2022 R$ 84.386.259,45 R$ 105.167,88 0,12% 3,21% 6,02%

5 2022 R$ 85.592.889,08 R$ 750.173,10 0,88% 4,13% 6,95%

6 2022 R$ 85.449.279,61 -R$ 279.579,24 -0,33% 3,79% 8,11%

7 2022 R$ 86.281.869,98 R$ 518.312,44 0,60% 4,41% 7,82%

8 2022 R$ 87.420.078,05 R$ 803.891,75 0,93% 5,38% 7,87%

R$ 4.411.605,50

Meta Atuarial Acumulada 

INPC + 5,04%

Rentabilidade 

Atingida

Rentabilidade 

Acumulada
MÊS SALDO RPPS Rendimentos do mês

Total Rentabilidade  
 

 Demonstrando que o RPPS está com uma rentabilidade positiva de 5,38%, acima da 

inflação que é de 4,33% até agosto, contudo abaixo da meta de 7,87% do período. Sendo 

resultado satisfatório diante da instabilidade econômica global.  

 Por fim, trouxemos um pequeno histórico dos últimos exercícios demonstrando o 

saldo final e os rendimentos.  

 

ANO SALDO RPPS 
Rendimentos 

anual 
Rentabilidade 

Acumulada 

Meta Atuarial 
Acumulada 

2021 81.024.992,82 813.193,14 0,9867% 16,0814% 
 

ANO SALDO RPPS 
Rendimentos 

anual 
Rentabilidade 

Acumulada 

Meta Atuarial 
Acumulada 

2020 76.184.142,92 3.555.486,54 4,9536% 10,6734% 
 

ANO SALDO RPPS Rendimentos  anual 
Rentabilidade 

Acumulada 

Meta Atuarial 
Acumulada 

2019 67.425.078,36 7.490.687,73 12,6902% 10,5644% 
 

ANO SALDO RPPS Rendimentos  anual 
Rentabilidade 

Acumulada 

Meta Atuarial 
Acumulada 

2018 58.396.793,96 4.747.897,86 9,0603% 9,9702% 
 

ANO SALDO RPPS Rendimentos  anual 
Rentabilidade 

Acumulada 

Meta Atuarial 
Acumulada 

2017 51.477.913,46 5.222.532,43 11,7495% 9,1242% 
 

ANO SALDO RPPS Rendimentos  anual 
Rentabilidade 

Acumulada 

Meta Atuarial 
Acumulada 

2016 43.537.925,94 6.031.215,59 16,8692% 12,6653% 
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Reiteramos que a gestão do RPPS é realizada pelo gestor de recursos, membros do 

comitê e conselho, tendo como suporte a consultoria Referência – Gestão e Risco no âmbito 

da parte de investimentos. As aplicações do RPPS seguem as exigências da Resolução 

CNM nº 4.963/2021, bem como, as determinações da Portaria MTP nº 1.467/2022. O RPPS 

é fiscalizado mensalmente, bimestralmente e anualmente pelos órgãos fiscalizadores da 

Secretaria de Previdência – SPREV do Governo Federal e Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Sul – TCE/RS, diante do envio dos demonstrativos obrigatórios, bem como, 

por relatórios de auditoria. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 A partir da elaboração desta Cartilha, a Unidade Gestora do RPPS cumpre suas 

responsabilidades de divulgar as informações, dar transparência às ações do regime próprio 

de previdência, evidenciando assim as boas práticas na gestão previdenciária aos seus 

segurados e para a sociedade. 

   

8 FALE CONOSCO 

  

 

Localização: Avenida 25 de Julho, nº 202   

Centro Administrativo Municipal Amantino Lucindo Montanari  

Sala do RPPS 
 

Telefone: (54) 3444 8154 
E-mail: rpps@serafinacorrea.rs.gov.br  
Site: www.serafinacorrea.rs.gov.br/rpps 
 

Horário de atendimento: 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h 
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