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SÉRGIO MOREIRA DA SILVA 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a estrutura de um fundo de previdência próprio, por 

meio dos demonstrativos contábeis disponíveis em portal da transparência, de modo a 

verificar sua longevidade. Para isso foi realizado um estudo de caso no Instituto de 

Previdência Próprio do município de Resende/RJ, intitulado RESENPREV. Foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica para elaboração do referencial teórico e foram coletadas informações 

referentes ao Instituto em portal da transparência do Município. No estudo realizado foi 

apresentada a composição atual do quadro de servidores ativos e inativos, a série histórica de 

receitas e despesas, o total do patrimônio investido do Instituto e projeções atuariais, onde foi 

verificado o equilíbrio das contas do Instituto. Em contra partida foram projetados cenários 

com outras políticas de custeio do fundo de previdência de modo a traçar um comparativo. Na 

analise comparativa percebeu-se que a política de custeio da entidade iniciou-se bastante 

equivocada de modo a deixar o Instituto em situação desconfortável, ao ponto de um plano de 

ação ser necessário para garantir que o déficit previsto não aconteça. Através do estudo, foi 

possível confirmar a necessidade de um acompanhamento maior de um fundo de previdência, 

uma vez que mesmo com saldo patrimonial positivo no ano corrente o que realmente importa 

são as projeções atuariais. 

PALAVRAS-CHAVE: Previdência, RESENPREV, déficit, plano de ação. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the structure of an own pension fund, through the financial 

statements available on the portal of transparency, in order to verify their longevity. For this 

we conducted a case study in the Personal Security Institute in the city of Resende / RJ, 

entitled RESENPREV. a bibliographical research to prepare the theoretical and information 

was collected for the Institute portal transparency of the municipality was carried out. In the 

study was presented the current composition of the picture of active and inactive servers, the 

time series of revenues and expenses, total invested assets of the Institute and actuarial 

projections, which found the balance of the Institute's accounts. By contrast scenarios were 

designed with other funding policies of the pension fund in order to draw a comparison. The 

comparative analysis was realized that the organization's funding policy began quite wrong to 

leave the Institute in uncomfortable situation, to the point of an action plan is needed to ensure 

that the planned deficit does not happen. Through the study, we confirm the need for greater 

monitoring of a provident fund, since even a positive balance this year what really matters are 

the actuarial projections. 

 

KEYWORDS: Social Security, RESENPREV, deficit, action plan. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento na expectativa de vida do brasileiro, em média 73,6 anos segundo o IBGE 2012, e 

queda na taxa de natalidade, em média 1,81 filhos por mulher segundo o IBGE 2012, 

consequências de investimentos do estado em políticas públicas de acesso a informação e 

infraestrutura básica resultaram em um perfil de população mais envelhecido, em virtude 

disso um impacto negativo ao Sistema Previdenciário Brasileiro foi percebido, uma vez que 

ao nascer menos brasileiros implica em médio prazo menos mão de obra no mercado de 

trabalho, ou seja, menos pessoas contribuindo com o sistema, e o aumento da expectativa de 

vida sugerem em benefícios previdenciários mais longos.  

Todo e qualquer fundo de previdência precisa equacionar receitas e despesas de modo que as 

receitas sejam superavitárias, ao manter essa equação positiva a longevidade do fundo não 

estará ameaçada, contudo o perfil da sociedade brasileira está em processo contínuo de 

mudança com tendência crescente para esse novo padrão, alta expectativa de vida e baixa taxa 

de natalidade. Ao verificarmos os municípios da região sudeste do país, estes se aproximam 

da média nacional deixando-os em situação de alerta quanto aos seus fundos previdenciários, 

em conformidade com essa observação este estudo busca analisar o fundo de previdência do 

município de Resende/RJ. 

Este estudo se justifica pela crescente discussão a respeito de previdência no país, seja ela 

regime geral, que possui um déficit bilionário, ou regime próprio como o caso da previdência 

dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, também com déficit em suas contas, 

sendo assim percebe-se que o acompanhamento destes fundos se faz necessário, pois 

negligência em relação a esse equilíbrio só será percebida a médio e longo prazo, uma vez que 

o efeito nocivo do déficit é cumulativo. 

O Município de Resende está localizado na Região do Médio Paraíba, com população 

estimada de 124.316 habitantes segundo o CENSO para o ano de 2014 (IBGE), já o PIB no 

ano de 2012 foi de 5,9 bilhões de reais, valor este que evidência a importância do município 

para composição do PIB estadual. O centro administrativo do Município de Resende conta 

com uma força de trabalho de 5.385 servidores públicos segundo dados do Portal da 



13  

 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Pólo Universitário de Volta Redonda 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda 

Departamento de Ciências Contábeis  

 

Transparência do Município, sendo estes divididos em três grupos: funcionários concursados, 

concursados com função gratificada e cargos comissionados.  

O Município possui um sistema de previdência próprio, criado pelo então prefeito Eduardo 

Meohas em 31 de dezembro de 2001, pela lei 2.325/01, o Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Resende (Resenprevi), possui autonomia administrativa 

e financeira e é órgão que se destina à concessão de benefícios previdenciários aos servidores 

municipais. Conforme artigo 1º desta lei.·. 

“Art. 1º - Fica criado o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Resende - RESENPREVI, entidade autárquica, com personalidade 

jurídica de direito público interno, com autonomia financeira e administrativa, 

doravante designado simplesmente RESENPREVI, órgão de concessão de 

benefícios previdenciários, nos termos desta lei.” 

Enquadram-se, portanto, três categorias de membros no instituto, os patrocinadores; os 

segurados, ativos e inativos e os beneficiários. 

Entende-se por patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Resende, a Câmara Municipal de 

Resende, o próprio RESENPREVI e toda a Autarquia, Empresa Pública ou Fundação 

Municipal de direito público, os servidores ativos e inativos dos poderes executivo, legislativo 

e das Autarquias, Empresas Públicas e Fundações do município são segurados obrigatórios e 

por fim os beneficiários são os segurados e os dependentes dos segurados. 

Conforme artigo 21 da referida lei: “O Sistema de Previdência de que trata esta Lei não 

poderá conceder aos segurados benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS, que compreende exclusivamente as seguintes prestações: I – 

quanto aos segurados: a) aposentadoria voluntária; b) aposentadoria compulsória; c) 

aposentadoria por invalidez; d) salário-família; e) salário-maternidade; f) auxílio-doença; g) 

abono anual. II - aos beneficiários: a) pensão; b) auxílio-reclusão; c) abono anual.”. 

Inicialmente o plano de custeio era dividido em 10% para contribuição patronal e mais 10% 

dos servidores, totalizando 20% sobre os proventos dos servidores. Em 2005 com a 

publicação da lei 2532/05 o plano de custeio foi alterado para os percentuais de 11% para 

contribuição patronal e mais 11% dos servidores totalizando assim um novo montante de 
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22%. Apenas em 2013 a alteração mais significativa do plano de custeio foi aprovada que é a 

alteração da contribuição patronal para 22% de acordo com a Lei 3058 de 19 de novembro de 

2013. 

Equilibrar um fundo de previdência com as atuais características da população brasileira de 

fato não é tarefa fácil, contudo ainda assim é possível manter uma política de custeio de fundo 

de previdência próprio que garanta a sustentabilidade e longevidade do mesmo? 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

O presente estudo objetiva analisar a estrutura do fundo de previdência próprio do município 

de Resende/RJ e verificar a longevidade do fundo de previdência do município de 

Resende/RJ. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Verificação da arrecadação e dispêndios do fundo afim identificar superávit ou déficit; 

 Estudar a taxa de crescimento de contribuintes e segurados; 

 Verificar o plano de custeio do fundo de previdência e avaliar se é apropriado;  

 Projetar a curto e longo prazo o aumento no número de segurados e o impacto desse 

aumento no fundo. 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Sistema Previdenciário Brasileiro 

3.1.1 Histórico 

Os direitos sociais tais quais conhecemos hoje, foram inicialmente pensados na primeira 

constituição do país, a constituição de 1824, contudo ao que se refere a direitos 

previdenciários mesmo normatizados via constituição estes não eram efetivamente aplicados, 

se pensou em algum mecanismo para resguardar o cidadão em caso de necessidade os 

chamados “socorros públicos”, entretanto não havia maneira de se cobrar o cumprimento do 

dispositivo constitucional. Embora não efetivo trouxe o assunto para o seio da constituição 
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federal. Ao longo de seis constituições federais o assunto tangenciou a importância, sendo que 

nesse período as contribuições mais significativas ao sistema previdenciário brasileiro, foram 

por meio de legislação infraconstitucionais, que instituíram caixas de pensão e aposentadorias 

para as mais diversas categorias de trabalhadores. Apenas com a constituição de 1988, a 

constituição cidadã, que os direitos sociais foram consolidados, o texto da lei era claro quanto 

a garantia do estado referente à previdência social, previa-se então como é hoje o sistema 

previdenciário brasileiro. A seguir a figura 1 demonstra uma linha do tempo das conquistas 

previdenciárias ao longo de sete constituições federais. (NALASCO apud HOMCI 2009) 

Figura 1 – Linha do tempo da evolução do sistema previdenciário brasileiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O sistema previdenciário brasileiro estruturalmente é composto por três regimes, sendo estes 

responsáveis por amparar um ou dois tipos de segurados de acordo com o vinculo 

empregatício. Vale destacar que desses regimes, dois são de caráter compulsório, o Regime 

Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de Previdência dos Servidores, e um 

facultativo, a Previdência Complementar. O trabalhado autônomo que quiser fazer parte do 

regime de previdência geral deverá contribuir para o fundo de maneira avulsa, utilizando-se 

de alíquota de contribuição própria. 

Abaixo se apresenta a figura 2 que é o esquema gráfico do sistema brasileiro de seguridade, 

onde se percebe seu rol de atuação junto aos segurados. 
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Figura 2 – Esquema hierárquico do sistema brasileiro de seguridade 

 

Fonte: Portal Tudo Sobre Seguro, dados acessados em 02/03/2016. 

 

O regime geral de previdência social é administrado pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro 

Social, que atende trabalhadores do setor privado e funcionário públicos celetistas, de adesão 

obrigatória em âmbito nacional e de origem pública, entre os integrantes do sistema é o que 

possui a maior parte dos segurados do sistema previdenciário brasileiro, seu benefício limita-

se a um teto e sua contribuição máxima referente a esse teto. Utiliza o regime de repartição 

simples, ou seja, os contribuintes da ativa mantêm os segurados da inativa. Admite-se 

contribuintes sem vínculo empregatício, como autônomos ou profissionais liberais.  

 O regime próprio de previdência social é administrado pelos respectivos governos, podendo 

ser estes, a união, os estados ou os municípios, atende servidores públicos em regime 

estatutário, sendo de adesão obrigatória. Enquadram-se nesse regime ainda os militares 

federais, onde a adesão também é obrigatória ao regime e a administração se faz pelo governo 
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federal, o valor do benefício é definido pela última remuneração do segurado. Utiliza-se do 

regime de repartição simples e em alguns casos de capitalização, onde a contribuição de 

cada segurado é individual para formar seu fundo e esses valores são aplicados no mercado 

financeiro, de modo a variarem conforme mercado. 

Por ter natureza optativa a previdência complementar é o regime de menor peso dentro do 

sistema, os planos de previdência complementar são administrados por fundos de pensão 

abertos ou fechados. Esses fundos de previdência são admitidos nos sistemas de previdência 

anteriores. Seu regime de repartição é exclusivamente de capitalização. (apud FELIPE 2007) 

3.2. Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

Seguro social que substitui a renda do segurado-contribuinte ou de seus dependentes quando 

este perde sua capacidade de trabalho por motivos diversos como por doença, acidente de 

trabalho, velhice, maternidade, morte ou reclusão. 

Todo trabalhador urbano e rural que exerce atividades remuneradas não sujeitas a regime 

próprio de previdência social (dos servidores públicos), a partir dos 16 anos de idade. Sendo 

eles: empregados com carteira assinada, domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes 

individuais (empresários e autônomos) e especiais (trabalhadores rurais em regime de 

economia familiar), são segurados obrigatórios. 

Além do próprio contribuinte, seus dependentes também possuem direito à benefícios relativo 

a seguridade social, sendo que conjugues ou companheiros e filhos não emancipados e 

menores de 21 anos ou inválidos são dependentes presumidos, na falta destes pais e irmãos 

são aceitos desde que comprovem dependência econômica do segurado. Importante salientar 

que casais homossexuais possuem o mesmo direito. 

Uma vez inscrito o segurado possui diversos benefícios de que pode fazer uso em situações 

específicas, inclusive seus dependentes, obedecendo a regras próprias para cada benefício e 

tempo de carência. Resumidamente pode-se verificar a tabela 1 resumo de benefícios e seus 

beneficiários. 
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Tabela 1 – Relação de benefícios divididos por grupos 

 
Benefícios Quem tem direito 

A
p

o
se

n
ta

d
o
r
ia

s 

Aposentadoria por idade Todos os Segurados 

Aposentadoria por tempo de 

contribuição 

Todos os segurados, exceto quem contribui pelo 

plano simplificado, com alíquota reduzida. 

Aposentadoria Especial 

Trabalhador (exceto o doméstico) que comprove 

a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, 

biológicos ou associação de agentes prejudiciais 

à saúde. 

Aposentadoria por Invalidez Todos os segurados 

B
e
n

e
fí

c
io

s 
p

a
r
a
 

a
 F

a
m

íl
ia

 Salário-Maternidade 
Todas as seguradas e os segurados em casos 

específicos 

Salário-Família 
Empregado (inclusive doméstico) e trabalhador 

avulso 

Auxílio-Reclusão Dependente dos Segurados 

Pensão por morte Dependentes dos Segurados 

B
e
n

e
fí

c
io

s 
p

o
r
 

In
c
a
p

a
c
id

a
d

e
 

Auxílio-Doença Todos os Segurados 

Auxílio-Acidente 
Empregado (inclusive doméstico), trabalhador 

avulso e Segurado Especial. 

Fonte: Guia da Previdência Social, Ministério da Previdência Social. 
 

3.2.1. Benefícios 

3.2.1.1. Auxílio Doença 

Benefício devido ao segurado que por motivo de doença ou acidente, ficar incapacitado para 

seu trabalho ou atividade habitual. Cumpridas as condições, todos os segurados têm direito a 

receber auxílio doença: sendo que os empregados – a partir do 16º dia consecutivo ou não de 

afastamento do trabalho, sendo os 15 primeiros dias de responsabilidade do empregador. E os 

contribuintes individuais, domésticos, avulsos e facultativos a partir da data em que teve 

início a incapacidade. 
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3.2.1.2. Aposentadoria por Invalidez 

Depois de cumprida a carência de 12 meses, estando ou não em gozo de auxílio-doença, ficar 

incapaz para o trabalho de forma permanente e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Dessa forma, todos os segurados têm direito a 

receber aposentadoria por invalidez se não tiver mais condições de trabalhar, 

independentemente de ter ou não recebido auxílio-doença, e fará jus ao benefício enquanto 

estiver na condição de incapaz para o trabalho. 

3.2.1.3. Aposentadoria por Idade 

Benefício concedido ao trabalhador em idade avançada, conforme os seguintes requisitos; 

trabalhadores urbanos: os homens têm direito ao benefício aos 65 anos, e as mulheres, aos 60, 

trabalhadores rurais (exceto empresários rurais): os homens têm direito ao benefício aos 60 

anos, e as mulheres, aos 55 anos. Este benefício necessita de uma carência mínima de 

contribuição para ser concedido e que pode ser de até 15 anos. 

3.2.1.4. Aposentadoria por Tempo de Contribuição 

Benefício devido ao segurado que completar um período mínimo de contribuição ao sistema 

previdenciário. Para os homens, o período é de 35 anos e para as mulheres, 30 anos. Para os 

professores da educação infantil, do ensino médio e fundamental, o tempo de contribuição é 

reduzido em 5 anos, portanto professor aos 30 anos e professora aos 25 anos. Não abrange 

mais os professores universitários. Para a previdência social, considera-se função de 

magistério a atividade docente do professor exercida exclusivamente em sala de aula. 

3.2.1.5. Aposentadoria Especial 

É concedida aos segurados empregados, exceto domésticos, aos trabalhadores avulsos e aos 

cooperados (trabalho e produção) que tenham trabalhado em condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, de acordo com o nível 

de exposição a agentes nocivos. A concessão dessa modalidade de aposentadoria especial 

dependerá de comprovação pelo próprio segurado, perante o INSS, do tempo de trabalho 
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permanente exercido nessas condições que causaram prejuízo a sua saúde ou à integridade 

física. 

3.2.1.6. Salário-Família 

Benefício pago mensalmente aos trabalhadores e aos aposentados de baixa renda para ajudar 

na manutenção dos filhos. O segurado empregado e o trabalhador avulso que tenham filho ou 

equiparado de até 14 anos, ou inválido de qualquer idade, desde que a remuneração mensal 

seja inferior ou igual a R$ 1.212,64. • Aposentados por invalidez ou por idade e os demais 

aposentados com 65 anos (homem) e 60 (mulher), nas mesmas condições do segurado em 

atividade. 

3.2.1.7. Salário-Maternidade 

Benefício concedido à segurada gestante por 120 dias, com início 28 dias antes e término 91 

dias depois do parto. Será antecipado pela empresa, no caso das empregadas urbanas e rurais, 

com o salário que é pago mensalmente. Neste caso, caberá à empresa reembolsar-se do valor 

que foi adiantado à segurada. No caso das demais seguradas: domésticas, avulsas, 

contribuintes individuais etc, o benefício será pago diretamente pelo INSS. Todas as 

seguradas da Previdência Social têm direito ao benefício. Em se tratando de adoção ou guarda 

judicial, a mãe também fará jus ao benefício no mesmo período. 

3.2.1.8. Auxílio-Acidente 

Benefício devido como indenização ao segurado empregado, trabalhador avulso e segurado 

especial que sofram lesões ou apresentem sequelas definitivas de acidentes de qualquer 

natureza (auxílio-acidente previdenciário) ou acidente de trabalho (auxílio-acidente 

acidentário), não sendo exigido o cumprimento do período de carência, mas a qualidade de 

segurado. 

3.2.1.9. Pensão Por Morte 

Benefício pago aos dependentes quando o segurado falecer, em virtude de acidente de 

trabalho ou morte natural, seja este segurado aposentado ou não. Para relembrarmos, 

classificam-se como dependentes: o (a) cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 
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emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido de qualquer idade; os pais, 

na falta dos dependentes preferenciais anteriormente relacionados e o irmão não emancipado, 

de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido, na falta dos dois anteriores 

relacionados. 

3.2.1.10. Auxílio-Reclusão 

Benefício pago aos dependentes do segurado durante todo o período de detenção ou reclusão 

do segurado. O dependente poderá receber o benefício desde que o segurado recluso ou detido 

não receba remuneração da empresa, auxílio-doença ou aposentadoria, e desde que seu último 

salário de contribuição seja de até R$ 1.212,64, valor de 01/2016. 

Para fazer jus aos benefícios supracitados, todo segurado inscrito está incumbido de efetuar 

uma contribuição para a manutenção do fundo, contribuição esta que é descontada pelo 

empregador em seu ordenado e notificada em contracheque, e repassada ao órgão de 

administração do fundo, que no caso é o INSS. A alíquota de contribuição é instituída pelo 

Ministério da Previdência Social (MPS), de acordo com a faixa salarial do contribuinte, 

limitando-se ao teto do salário de contribuição que é de R$ 5.189,82, que é o valor do maior 

salário de benefício concedido, conforme nota-se a seguir: 

Tabela 2 – Faixas de desconto de contribuição à previdência 

Tabela INSS - Vigente janeiro 2016 (Segurados empregados, 

empregado doméstico e trabalhador avulso) 

Salário de Contribuição (R$) Alíquota de recolhimento INSS 

Até R$ 1.556.94 8% 

de R$ 1.556,95 a R$ 2594,92 9% 

de R$ 2.594,93 até R$ 5.189,82 11% 

Fonte: Ministério da Previdência Social 

A este fundo acrescenta-se a contribuição patronal, ou seja, a cota parte do fundo que é 

financiada pela entidade empregadora, segundo a Receita Federal do Brasil, essa alíquota 

pode variar dependendo do caso conforme norma inserida em anexo. 
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3.3. Regime Próprio de Previdência Social RPPS 

Os servidores públicos em regime estatutário estão submetidos a regime próprio de 

previdência, regime este previsto pela constituição federal de 88 em seu artigo 40, conforme: 

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

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

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 

o disposto neste artigo.” 

Não integrando assim, cargos em comissão; empregos públicos e cargos temporários, para 

custeio do regime de previdência. Os servidores ativos e inativos, pensionistas e o próprio 

ente público contribuem conforme a lei n° 9.717/1998 em seu artigo 2º com alíquotas que 

obedecem a seguinte regra: 

“Art. 2°. A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de 

previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser inferior 

ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta 

contribuição.   (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004).” 

 

Vale reforçar que esta alíquota de contribuição dos servidores ativos dos estados, distrito 

federal e dos municípios não pode ser inferior ao aplicado aos servidores ativos da união, 

artigo 3° da lei n° 9.717/1998, que atualmente é de 11%. 

Contudo a política de contribuição do ente público pode variar de 11% até 22%, atualmente, 

por sua vez se houver uma insuficiência de receita de modo a cobrir as despesas, é de 

responsabilidade do ente público a cobertura dessas eventuais insuficiências financeiras 

conforme artigo 2° § 1° da lei n° 9.717/1998. 

Existe uma preocupação explicita em relação ao equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de 

previdência, com isso se faz necessária à compreensão destes dois tipos de equilíbrios. 

O equilíbrio financeiro está relacionado ao equilíbrio entre receitas e despesas dentro de um 

exercício financeiro, com isso percebe-se uma visão de curto prazo onde identifica o déficit de 

houver no momento da ocorrência, não sendo possível antevê-lo e evita-lo. 

O equilíbrio atuarial está intimamente ligado às previsões estatísticas, de modo a fornecer 

informações de longo prazo, com dados presentes e indicadores como taxa de natalidade, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm#Art10
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expectativa de vida, aumento médio dos rendimentos, entre outros. Com isso o gestor público 

possui ferramentas para caso haja necessidade adotar políticas de custeio entre outras para que 

a previsão de déficit não seja efetivada. 

A harmonia entre as previsões além de ser normatizada pela constituição federal de 1988, de 

fato é um instrumento poderoso para garantir a longevidade de um fundo de previdência 

próprio. 

3.4. Previdência complementar 

De caráter opcional a previdência complementar, proporciona ao trabalhador um seguro 

previdenciário adicional, é uma aposentadoria contratada para garantir uma renda extra ao 

trabalhador ou a seus dependentes. Os valores dos benefícios são aplicados pela entidade 

gestora, com base em cálculos atuariais.Além da aposentadoria, o participante normalmente 

tem à sua disposição proteção contra riscos de morte, acidentes, doenças, invalidez etc. No 

Brasil existem dois tipos de previdência complementar, a previdência aberta e a previdência 

fechada. Ambas funcionam de maneira simples, durante o período em que o segurado estiver 

trabalhando, desembolsa mensalmente um valor de acordo com sua disponibilidade. O saldo 

vai se acumulando e poderá ser resgatado integralmente ou recebido mensalmente, como uma 

pensão ou aposentadoria tradicional. As instituições que trabalham com planos de previdência 

aberta são fiscalizadas pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), do Ministério da 

Fazenda. 

 3.5. Lei complementar 101/00 

Promulgada em 4 de maio de 2000, pelo então presidente, Fernando Henrique Cardoso, esta 

lei complementar mais conhecida como lei de responsabilidade fiscal, tem por objetivo impor 

controle aos gastos da união, dos estados e dos municípios, condicionando assim os gastos 

com a capacidade de arrecadação. Tal medida foi justificada pelo costume, na política 

brasileira, de gestores promoverem obras de grande porte no final de seus mandatos, sendo 

esses anos eleitorais, deixando assim a conta para seus sucessores.  

Conjuntamente com um rigor maior no controle dos gastos públicos, a referida lei promove a 

transparência destes, de modo a obrigar que união, estados e municípios apresentem suas 
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finanças detalhadamente aos tribunais de contas, sejam eles da união, dos estados ou dos 

municípios. Sendo que estas contas estão sujeitas a aprovação ou não, nos casos de 

reprovação sanções são aplicadas ao poder executivo que  vão de multas à proibição de 

disputar eleições.  

De fato havia a necessidade de uma legislação que regulamentasse a gestão do poder 

executivo, de modo a garantir equilíbrio das contas públicas e manter a inflação sob controle 

juntamente com crescimento econômico. Uma vez que desequilíbrio das contas resulta em 

fuga de capital do país e conseqüentemente recessão. 

Neste estudo entre todos os controles do texto da lei, necessitamos de uma compreensão 

maior no que se referem à seção II, despesas com pessoal, subseção I, definições de limites, 

subseção II, do controle da despesa total com pessoal, subseção III, das despesas com 

seguridade social.  

Para compreender quais são os gastos considerados de pessoal segue trecho da lei 

complementar 101/00. 

 Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com 

pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 

pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, 

militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como 

vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens 

pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições 

recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 

Outros artigos de extrema importância para o estudo são os artigos 19 e 20 que definem os 

tetos para os gastos com pessoal, e o limite da repartição desses tetos. 

Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com 

pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá 

exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

I - União: 50% (cinqüenta por cento); 

II - Estados: 60% (sessenta por cento); 

III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes 

percentuais: 

I - na esfera federal: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
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 a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o 

Tribunal de Contas da União; 

 b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 

 c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, 

destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que 

dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda 

Constitucional no 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas 

relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, 

verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação 

desta Lei Complementar;      (Vide Decreto nº 3.917, de 2001) 

 d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União; 

 II - na esfera estadual: 

 a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; 

 b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 

 c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 

 d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; 

 III - na esfera municipal: 

 a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 

Município, quando houver; 

 b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. 

 

3.6. Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

De acordo com o disposto na NBC T 16.1 – Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação, a 

Contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência contábil que aplica, no processo 

gerador de informações, os Princípios da Contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao 

controle patrimonial de entidades do setor público. O objetivo da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os 

aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade 

do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada 

prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social. 

3.6.1.  Receita 

As receitas na ótica do RPPS, são as entras de recursos que mantém o fundo de previdência, 

seja ela contribuição patronal ou do segurado, seja ela repasse do poder executivo para algum 

fim, como cobrir déficit ou despesa de capital. As receitas são dividas em duas categorias 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiv
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/2001/D3917.htm
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econômicas, receitas de capital e receitas corrente. Com isso as receitas correntes,  são os 

recebimentos que resultam da arrecadação, para aplicação em gastos com o pagamento de 

benefícios e despesas administrativas, inclusive os de natureza intraorçamentária, já as 

receitas de capital, são os recebimentos resultantes da efetivação das operações de crédito, 

alienação de bens, recebimento de dívidas, entre outros, inclusive os de natureza 

intraorçamentária. Conforme Lima (2009) 

De acordo com Quintana (2011, p, 3)  a receita corrente liquida é utilizada como parâmetro 

para o calculo das despesas com pessoal. O Quadro 1 apresenta um modelo para o cálculo 

dessa receita. Este conceito se faz necessário para entender o comportamento das alíquotas 

fixadas pela lei de responsabilidade fiscal sobre os gastos com pessoal e encargos sociais. 

Uma vez que não é considerada a receita bruta que o ente recebe como se percebe no quadro a 

seguir. 

 

Quadro 1 – Quadro simplificado do cálculo da receita corrente liquida 

Cálculo da receita corrente líquida 

Discriminação Valores em R$ 

1. Receita Corrente X,XX 

(+) Receita Corrente da Administração Direta  X,XX 

(+) Receita Corrente da Administração Indireta X,XX 

2. Deduções X,XX 

(-) Transferências Constitucionais aos Municípios X,XX 

(-) Contribuições a fundo - FUNPREV (art. 2º, inciso IV, c) X,XX 

(-) Compensação Financeira (§9º, art. 201, CF) X,XX 

(-) Perdas para o FUNDEF ( saldo negativo) X,XX 

3. Receita Corrente Líquida - RCL (1-2) X,XX 

Fonte: Quintana (2011) 
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3.6.2. Despesa 

As despesas representam os recursos gastos na gestão dos RPPS, que serão computados na 

apuração do resultado do exercício. Assim como no caso das receitas, as despesas necessitam 

ser classificadas em duas categorias econômicas: despesas correntes e despesas de capital. 

Onde as despesas correntes, são as despesas realizadas com os gastos operacionais dos RPPS, 

inclusive as de natureza intraorçamentária, de maneira mais clara são os gastos com os 

benefícios entre outros, já as despesas de capital, são as despesas realizadas com o propósito 

de formar ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a 

execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, etc., 

inclusive as de natureza intraorçamentária. Conforme Lima (2009). 

A classificação do grupo de despesas, despesas com pessoal e encargos sociais, é de extrema 

importância para o entendimento deste estudo, uma vez que nesse grupo evidencia-se que os 

gastos com os inativos integram o montante total de dispêndio do ente público com pessoal, 

esta classificação fica clara no trecho que segue de acordo com Quintana (2011).  

Despesas orçamentárias de natureza remuneratória decorrente do efetivo exercício 

do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, do pagamento dos 

proventos de aposentadorias, reformas e pensões, das obrigações trabalhistas de 

responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de salários contribuição e 

entidades fechadas de previdência, outros benefícios assistenciais classificáveis 

neste grupo de despesa, bem como soldo, gratificações adicionais e outros direitos 

remuneratórios, pertinentes a este grupo de despesas, previstos na estrutura 

remuneratória dos militares, e ainda despesas com o ressarcimento de pessoal 

requisitado, despesas com a contratação temporária para atender à necessidade de 

excepcional interesse público e de despesas com contratos de terceirização de mão 

de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. 

Portanto o ente público no âmbito de planejamento e controladoria deve observar o conjunto 

inteiro de despesas referente a pessoal conforme exposto, afim de obedecer a lei de 

responsabilidade fiscal no que diz respeito a limites de utilização da receita corrente liquida. 

 3.6.3. Orçamento Público 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 165, diz que são leis de iniciativa do poder 

executivo, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 
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O PPA, Plano Plurianual, é um plano a longo prazo onde são descritos objetivos a serem 

alcançados nos próximos quatro anos, segundo ano de mandato do chefe do poder executivo 

atual até o primeiro ano do próximo mandato. Com isso metas gerais são traçadas e ao fim do 

período espera-se atingi-las de modo a aumentar o bem estar da população. 

A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, possui o objetivo de extrair do PPA metas 

prioritária, de modo a dar tratamento ordenado às necessidades, esta lei é anual e é elaborada 

para o exercício financeiro subsequente, com isso orientará a elaboração da lei orçamentária 

anual atuando como uma ponte entre o orçamento e o plano plurianual. 

A LOA, Lei Orçamentária Anual, esta lei orientada pela LDO, estima receitas e fixa despesas 

para o ano subsequente, vale lembrar que o orçamento da seguridade social está 

compreendido na LOA, juntamente com o orçamento fiscal e de investimentos. 

3.6.4. Legislação RPPS 

A normatização do RPPS obedece a uma hierarquia legislativa extensa e uma série de 

exigências conforme demonstrado a seguir: 

Leis Federais 

Constituição Federal 1988, Artigo 40,  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 

19.12.2003) – “Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente 

público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial”; 

Emenda Constitucional n° 20 de 15 de dezembro de 1998 – Modifica o sistema de 

previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências.  

Emenda Constitucional n° 41 de 19 de dezembro de 2003 – Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 

96, 149 e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3 do art. 142 da Constituição 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
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Federal e dispositivos da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá 

outras providências. 

Emenda Constitucional n° 47 de 5 de julho de 2005 – Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da 

Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá outras providências.  

Emenda Constitucional n° 70 de 29 de março de 2012 – Acrescenta art. 6º-A à Emenda 

Constitucional nº 41, de 2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos 

proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço 

público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional.  

Lei Federal n° 9.717 de 27 de novembro de 1998 – Dispõe sobre regras gerais para a 

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos 

Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.  

Lei Federal n° 9.796 de 5 de maio de 1999 – Dispõe sobre a compensação financeira entre o 

Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de 

contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.  

Leis Municipais 

Lei Municipal n° 2.325 de 31 de dezembro de 2001 - Cria o Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Resende - RESENPREVI. 

Lei Municipal n° 2.547 de 29 de dezembro de 2005 - Institui o PLANO DE CUSTEIO do 

Sistema Próprio de Previdência do Município de Resende e dá outras providências. 

Lei Municipal n° 3.058 de 19 de dezembro de 2013 – Dispões sobre alterações na lei 

municipal n° 2.5.47, de 29 de dezembro de 2005, e dá outras providências. – Altera a alíquota 

de contribuição patronal. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa pode ser classificada como exploratória, segundo GIL 2010, estas pesquisas têm 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, 

portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado.  

Quanto à coleta dos dados utilizados para análise da situação financeira do instituto de 

previdência do Município, serão utilizados dados secundários coletados por meio de uma 

fonte institucional, o portal da transparência do Município, entre os diversos relatórios 

emitidos pelo município a respeito de funcionalismo público e previdência própria os 

relativos a quadro atualizado de servidores e prestação de contas serão os mais utilizados. O 

portal da transparência do município apresenta com facilidade as informações de relevância 

ao estudo e seus relatórios são emitidos em diversos formatos, cooperando assim para a 

manipulação dos mesmos em planilhas de modo a serem trabalhados conforme necessidade. 

Quanto ao enfoque da pesquisa, esta pode ser caracterizada como quantitativa, E trata-se de 

um estudo de caso único onde o objeto de estudo é o instituto de previdência do  município de 

Resende/RJ e mais especificamente o problema de equacionar receitas e despesas em um 

fundo de previdência ao mesmo tempo que o perfil da população está cada vez mais 

envelhecido. 

A análise de dados utilizará de planilhas eletrônicas a fim de tabular dados como receita 

realizada, despesa liquidada, orçamentos de seguridade, quantitativo de servidores. Gráficos 

de apoio também serão gerados de modo a facilitar a compreensão da estrutura do fundo 

previdenciário do município de Resende/RJ,  

Os objetivos do presente trabalho serão alcançados com o levantamento os funcionários 

ativos; levantamento dos funcionários inativos, com a relação entre funcionários da ativa e da 

inativa e projeção para cinco anos; com o levantamento das contribuições patronal e dos 

segurados; com o confronto entre receitas e despesas de modo a identificar resultado 
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financeiro; com a análise ano a ano do plano de custeio; com a análise do patrimônio 

financeiro da instituição; com a verificação das previsões atuariais e por fim o enquadramento 

na lei de responsabilidade fiscal. 

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção tem por finalidade apresentar e discutir os dados analisados, de modo a traçar uma 

linha de raciocínio cronológica e interligada, onde objetiva traduzir informações publicadas 

desconexas em um estudo conciso e direto. 

 5.1. Quadro de funcionários ativos 

A figura 3 apresenta o quadro de funcionários ativos do município, segundo dados do portal 

da transparência do município, com data de atualização da base de dados de março/2016, a 

composição atual nos mostra que 21% do quadro de funcionários ativos da prefeitura são de 

vínculo comissionado, ou seja essa fração significativa de servidores não faz parte do grupo 

de servidores que contribuem para o fundo previdenciário do município. Vale lembrar que 

sobre a remuneração destes funcionários não incidem contribuição patronal e como já dito 

nem por parte dos servidores. Para o sistema previdenciário há um efeito de compensação 

uma vez que estes servidores não contribuem e consequentemente não terão direito 

previdenciário. 

Figura 3 – Composição dos funcionários ativos 

 

Total de 
servidores 
efetivos: 

76% 

Total de 
servidores 

comissionados: 
21% 

Total de 
servidores 

contratados 
3% 

Sevidores Ativos 
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Fonte: Portal da transparência do município de Resende/RJ 

5.2. Quadro de funcionários inativos 

O quadro de inativos do funcionalismo público do município conta com 731 aposentados e 

138 pensionistas, este quadro apresenta tendência crescente. Base de dados de dezembro de 

2015, informações retiradas do portal da transparência do município. 

5.3. Relação funcionários ativos x inativos 

A figura 4 representa visualmente a proporção entre funcionários da ativa e da inativa, onde é 

possível notar que a maior parte do quadro é de profissionais é da ativa, este quadro remete 

uma ideia inicialmente de equilíbrio entre receitas e despesas uma vez que o número de 

contribuintes é muito superior ao de beneficiários, entretanto para afirmar com propriedade 

sobre tal fato se faz necessária a análise do saldo arrecadado e do total de dispêndios, levando 

em consideração gastos com benefícios variáveis que também são cobertos pelo fundo 

previdenciário. 

 

Figura 4 – Pirâmide com a proporção entre funcionários ativos e inativos 

 

Fonte: Portal da transparência do município de Resende/RJ. 

A tabela 3 apresenta o tempo estimado para que o servidor possa entrar com pedido de aposentadoria, 

como se pode notar, nos próximos 5 anos pelo menos 487 servidores poderão entrar com pedido de 

aposentadoria, número esta que representa mais de 11% do quadro de ativos. Só no próximo ano a 

expectativa é que 149 servidores peçam aposentadoria. Esses dados foram extraídos do ultimo 

relatório atuarial do Instituto (2015). 

82,13% 

17,87% 

Ativos Inativos 
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Tabela 3 – Tempo Estimado para a aposentadoria 

Tempo Estimado para 

Aposentadoria (anos) 
Quantidade Percentual (%) 

Até 1 149 3,52% 

1 – 2 51 1,20% 

2 – 3 85 2,01% 

3 – 4 106 2,50% 

4 – 5 96 2,27% 

5 – 1 0 720 17,01% 

10 – 1 5 770 18,19% 

15 – 2 0 792 18,71% 

20 – 2 5 707 16,70% 

25 – 3 0 576 13,60% 

30 – 3 5 182 4,30% 

Total 4.234 100% 

Fonte: Relatório atuarial do Instituto RESENPREV 

Caso essa projeção se confirme já para o próximo ano, 2016, a pirâmide de comparação entre 

funcionários da ativa e da inativa assumirá outra proporção. Para confecção do figura 5 foi 

utilizado o mesmo número de funcionários da ativa e acrescido 149 segurados a inativa, com 

isso a pirâmide apresentou a seguinte proporção. 

Figura 5 – Proporção projetada da relação entre ativos e inativos. 

 

79,68% 

20,32% 

Ativos Inativos 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Inegavelmente este ponto do estudo é muito sensível ao fundo de previdência, uma vez que 

seu perfil de profissionais da ativa a médio prazo está perto de se aposentar, e esse dado é 

altamente desfavorável para manutenção sadia do fundo de previdência de repartição simples. 

5.4. Quantitativo de benefícios temporários 

A tabela 4 representa o quantitativo de benefícios temporários concedidos no mês de 

dezembro/2016, lembrando que esses benefícios possuem característica dinâmica, ou seja, são 

concedidos e suspensos por períodos curtos. 

 

Tabela 4 – Quadro quantitativo de benefícios 

Benefícios Quantidade 

Salário Família 204 

Auxilio Doença 98 

Salário Maternidade 8 

Auxilio Reclusão 0 

Fonte: Portal da transparência do município de Resende/RJ. 

 

5.5.  Contribuição Patronal  

A prefeitura municipal de Resende/RJ contribui para o fundo previdenciário com até 22% 

sobre a folha de pagamento dos profissionais da ativa, no ultimo relatório de prestação de 

contas do instituto de previdência do Município foi divulgada uma contribuição ao fundo no 

valor de R$ 1.656.770,71, referente a 4.113 servidores, mês de referência novembro de 2015. 

Vele lembrar que até o ano de 2013 a contribuição ao fundo era de até 11% sobre a folha dos 

ativos, e que a base de calculo refere-se aos vencimentos base e gratificações permanentes 

excluindo-se do calculo jornada dupla, funções gratificadas e qualquer gratificação de 

natureza temporária. 
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5.6. Contribuição dos Segurados 

A alíquota de contribuição dos segurados é de 11% sobre seus rendimentos, segundo a 

legislação municipal que rege o Instituto de Previdência do Município essa alíquota de 

contribuição incide tantos nos funcionários da ativa quanto da inativa, entretanto os relatórios 

contábeis disponíveis no portal da transparência indicam que esta contribuição só incide 

atualmente sobre o pessoal da ativa, o que não impede que no futuro possa incidir sobre o 

pessoal da inativa, o montante desta contribuição é de R$ 828.384,06, referente também a 

4.113 servidores. 

A alíquota incide sobre o vencimento base e gratificações permanentes, excluindo-se qualquer 

gratificação de natureza temporária como jornada dupla e função gratificada. Como se 

percebe na figura 6. 

Figura 6 – Contracheque de um servidor da ativa do município de Resende/RJ. 

 

Fonte: Cedido por um servidor 
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5.7. Gasto com inativos e benefícios temporários 

Segundo relatório de prestação de contas supracitado, o valor total de dispêndio com 

servidores da inativa é de R$ 1.461.409,34 já consolidados aposentados e pensionistas. E o 

gasto com benefícios temporários foi de R$ 155.956,32. Totalizando despesas de R$ 

1.617.365,66, com mês de referência novembro de 2015. 

5.8. Outras despesas 

O órgão relaciona outras despesas para manutenção do mesmo, sendo estas despesas com 

pessoal no valor de R$ 43.380,96 (Novembro/2015) sofrendo leve flutuação no período, e 

despesas administrativas no valor de R$ 24.884,15 (Novembro/2015) sendo que estas sofrem 

uma oscilação maior. Outra despesa desse grupo é a despesa com o benefício PASEP, despesa 

também com característica flutuante e que no mês de novembro de 2015 teve total de R$ 

57.678,16.   

5.9. Confronto receita x despesa. 

A tabela 5 apresenta o confronto entre receitas e despesas, tomando por base o mês de 

novembro de 2015, nesta tabela percebe-se um superávit de pouco mais de setecentos mil 

reais, entretanto mesmo havendo este superávit não é seguro dizer que este plano de 

previdência está em situação confortável, para tanto se faz necessária à análise do crescimento 

das despesas ao longo dos anos e se as receitas acompanham esse crescimento e quando desse 

superávit é consumido com o passar do tempo. 
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Tabela 5 – Confronto receitas e despesas previdenciárias 

Confronto Receitas e Despesas Novembro 2015 

RECEITAS  R$   2.485.154,77  

Contribuição Patronal  R$   1.656.770,71  

Contribuição Servidores  R$      828.384,06  

    

DESPESAS  R$   1.743.308,93  

Aposentados  R$   1.323.892,53  

Pensionistas  R$      137.516,81  

    

Auxílio Doença  R$      134.546,53  

Salário Maternidade  R$        13.601,97  

Salário Família  R$          7.807,82  

Auxílio Reclusão  R$                    -    

    

Servidores RESENPREV  R$        43.380,96  

Despesas Administrativas  R$        24.884,15  

PASEP  R$        57.678,16  

    

RESULTADO  R$      741.845,84  

Fonte: Portal da Transparência do município de Resende/RJ 

5.10. Análise simplificada das contribuições e despesas com benefícios 

As figuras 7, 8 e 9 a seguir demonstram em forma percentual o comportamento das receitas de 

contribuição, não levando em consideração em um primeiro momento outras receitas, e as 

despesas com benefícios, também não levando em consideração outras despesas. De forma 

clara e concisa é possível perceber que o comportamento das receitas vide figura 7 é 

inconstante e insuficiente para acompanhar o crescimento das despesas vide figura 8 que de 

modo geral apresenta uma sequencia de crescimentos expressivos. No período compreendido 

entre o ano de 2004 e 2013 percebe-se uma oscilação de resultado modesta, entende-se por 

resultado a subtração de receitas e despesas, conforme gráfico 6, com destaque para o ano de 

2007 onde a receita cresceu 27,77% em relação ao ano anterior e as despesas caíram 8,71% 

resultando em um aumento de 51,16% no resultado em relação ao ano anterior, entretanto 
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essa não foi uma tendência do período, que amargou crescimentos bem modestos do resultado 

e até resultados negativos no período analisado. 

O Destaque que fez toda diferença foi o ano de 2014, ano este que houve um aumento no 

resultado de 187,52%, crescimento este devido ao reajuste na contribuição patronal incidente 

sobre a folha de ativos do funcionalismo que até o ano anterior era de 11% e que no ano 

seguinte passou para 22%. Se não houvesse esse reajuste o sistema estaria próximo ao déficit. 

Figura 7 – Comportamento das Receitas 

 

Fonte: Portal da Transparência do município de Resende/RJ. 

 

Figura 8 – Comportamento das Despesas 

 

Fonte: Portal da Transparência do município de Resende/RJ. 
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Figura 9 – Comportamento do resultado 

 

Fonte: Portal da Transparência do município de Resende/RJ. 

5.11.  Análise do ano de 2014 

Ao longo do período analisado a alíquota de contribuição patronal para o fundo de 

previdência era de 11% até o mês de novembro de 2013, a partir desta data conforme a lei 

municipal n° 3058, de 19 de novembro de 2013, lei esta que dispões sobre as alterações na lei 

municipal nº 2547, de 29 de dezembro de 2005, em seu artigo 11ª ficou instituída a alteração 

na alíquota de contribuição patronal para 22%, já entrando em vigor no mês de dezembro do 

mesmo ano. Contudo o impacto visível desta alteração só pode ser percebido no ano seguinte 

com um salto significativo no superávit da instituição, conforme quadro 2 a seguir de 

comparação entre um cenário sem alteração na alíquota e outro com alteração na alíquota. 
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Quadro 2 – Comparativa entre alíquota patronal real e simulada 

Comparação entre o resultado com alíquota alterada e o resultado sem alíquota alterada 

  

        

  

  

 

2014 - REAL 

    

2014 - SIMULADA 

 

  

  

        

  

  

        

  

  RECEITAS  R$ 27.251.243,10  Alíquota 

  

RECEITAS  R$ 20.371.982,20  Alíquota   

  Patronal  R$ 17.065.252,00  18,43% 

  

Patronal  R$ 10.185.991,10  11%   

  Servidores  R$ 10.185.991,10  11% 

  

Servidores  R$ 10.185.991,10  11%   

  

        

  

  

        

  

  DESPESAS  R$ 17.726.132,30  

   

DESPESAS  R$ 17.726.132,30  

 

  

  

        

  

  

        

  

  RESULTADO  R$ 9.525.110,80  

   

RESULTADO  R$ 2.645.849,90  

 

  

  

        

  

                    

Fonte: Elaborado pelo autor 

Analisando o comparativo percebe-se que ao passar dos anos os reajustes concedidos aos 

inativos, que inclusive acompanham os reajustes dos ativos, fizeram com que o equilíbrio 

entre receitas e despesas ficasse cada vez mais próximo, o que não seria uma situação 

confortável ao fundo de previdência, o ideal no sistema é que haja um superávit de modo a 

gerar reservas para garantir compromissos futuros. No ano de 2014 não foi utilizado todo 

percentual de contribuição que a lei permite, utilizando apenas 18,43% de um total máximo 

de 22%.  

5.12. Simulação de contribuição patronal de 22% 

Como analisado em tópico próprio, análise simplificada das contribuições e despesas com 

benefícios, durante o período que compreende os anos de 2004 a 2014 houve significativos 

saldos de resultado superavitários, esse montante de saldo corresponde a R$ 40.827.537,60, 

valor este utilizado para compor o patrimônio do fundo em forma de aplicações financeiras. 

Entretanto esse montante poderia ser muito maior, pouco mais que o dobro, se o governo 

municipal tivesse adotado uma política de financiamento mais conservadora com 

financiamento máximo ao fundo, alíquota de 22% sobre os rendimentos de contribuição dos 

ativos, o saldo seria de R$ 97.241.511,60. Deixando assim o caixa da instituição mais 
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reforçado, vale lembrar que esta projeção não levou em consideração a remuneração pelo 

investimento desse capital. 

5.13. Outras receitas e despesas  

De modo a facilitar o entendimento deste estudo, optou-se por analisar receitas e despesas em 

duas situações distintas, sendo este grupo outras receitas e despesas o grupo que representa 

qualquer outra receita que não tenha origem de desconto de segurado e contribuição patronal 

e as despesas que não sejam para pagamento de benefícios previdenciários. 

Esta analise separada se faz para que seja facilmente identificável se o Instituto é sustentável 

apenas com receitas de contribuição por parte dos servidores e pelo empregador, ou se 

necessita de aportes extras para manter equilíbrio em suas contas. 

Como visto anteriormente as receitas cobrem as despesas, entretanto vale lembrar que o 

superávit financeiro ao longo dos anos vem diminuindo, sendo necessário aporte extra para 

evitar um futuro déficit previsto nos relatórios atuariais. 

Neste grupo vale destacar as receitas provenientes do poder executivo do município 

classificadas como, Repasses previdenciários p/ cobertura do déficit, uma vez que antevendo 

uma dificuldade futura o poder público já vem engrossando o fundo previdenciário com 

aporte mensal compreendido entre os anos de 2005 a 2013, total de R$ 26.967.194,00. Esses 

aportes foram iniciados no ano de 2005, em decorrência da legislação municipal 2547, de 20 

de novembro do mesmo ano, onde entre outras previdências definiu que a administração 

deveria criar uma reserva de modo a atender as normas atuariais e esses aportes seriam 

capitalizados através da frequência de suas contribuições, não definindo-se assim valores para 

os aportes. Contudo no ano de 2010, a lei 2748 de 07 de maio do mesmo ano alterou a lei 

2547, de modo a definir um valor para os aportes, sendo que estes deverão ser equivalentes à 

folha mensal de benefícios dos segurados. 

A receita patrimonial da entidade também possui papel de destaque neste grupo, uma vez que 

os rendimentos com aplicações financeiras da entidade renderam R$ 108.027.784,30, embora 

o montante seja expressivo, ao analisarmos ano a ano nos deparamos com uma situação 
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atípica do padrão de crescimento dessa receita, no ano de 2013 por algum motivo, muito 

provavelmente prejuízo nas aplicações financeiras, a receita caiu de pouco mais de R$ 

24.000.000,00 em 2012 para quase R$ 8.200.00,00 em 2013, uma redução significativa e 

considerável em se tratando de política de investimento da entidade, no ano seguinte a receita 

voltou ao patamar anterior, pouco mais de R$ 26.000.000,00.  

As despesas correntes com exceção do ano de 2006 manteve comportamento constante sendo 

possível perceber um padrão uniforme de crescimento, não deixando a instituição em situação 

desconfortável de descontrole de despesas correntes. 

5.14. Patrimônio do Instituto RESENPREV 

O patrimônio financeiro do Instituto até a data de dezembro de 2015 é de R$ 188.086.509,25, 

valor este que vem sendo aplicado no mercado mobiliário e como falado anteriormente vem 

apresentando bons rendimentos, esses investimentos começaram a serem aplicados no ano de 

2006, iniciando-se com um capital de R$ 32.759.179,7 o que demonstra um crescimento de 

474,15% em relação ao capital inicial, de fato esses investimentos estão remunerando bem os 

recursos aplicados, com exceção do de 2013 onde houve um fato atípico, neste ano em 

especial houve uma queda de 67,24% em relação ao ano anterior no total de receita 

patrimonial, receita esta referente à remuneração dos investimentos. Não há informações 

acerca do ocorrido no portal da transparência do município de Resende/RJ, mas fica evidente 

um erro na política de investimento naquele ano. 

5.15. Enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal 

 A lei complementar 101/00 é clara no que se diz respeito a gastos com pessoal, conforme 

exposto em tópico próprio o limite de utilização da receita corrente liquida com gastos com 

pessoal para o poder executivo de um ente municipal é de 54%, nesse caso entende-se gastos 

com pessoal todo gasto com pessoal da ativa e da inativa. Portanto os gastos com a 

contribuição patronal ao RPPS e aportes para cobertura do déficit são considerados. Este 

acompanhamento se faz necessário uma vez que caso exista um déficit presente no regime 

previdenciário o valor do aporte para cobertura deverá respeitar o limite legal que a lei impõe, 

sob penalidade de crime de responsabilidade do chefe do poder executivo. 
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Tendo em vista tal importância utilizando dados do portal da transparência, foi confeccionado 

o quadro 3 a seguir que demonstra o percentual da receita corrente liquida utilizado para 

pagamento de despesas com pessoal e encargo sociais, o dado mais atualizado é do ano de 

2014. 

Quadro 3 – Utilização da receita corrente liquida 

2014 

Receita corrente Liquida  R$  418.983.405,90  

Despesas com pessoal e encargos sociais  R$  217.763.987,50  

 
51,97% 

Fonte: Portal da transparência do município de Resende /RJ 

Com o percentual de 51,97% pode-se dizer que o município de Resende/RJ atende ao limite 

determinado pela lei de responsabilidade fiscal, entretanto está acima do limite de alerta que é 

de 90% da receita corrente liquida destinada a gastos com pessoal, efetuando os devidos 

cálculos; (R$ 418.983.405,90 X 100%) / R$ 217.763.987,50 obtemos o resultado de 96,25% 

de utilização da receita corrente liquida, o que de fato não é confortável para o poder público 

uma vez que sua margem de utilização está quase que 100% comprometida. 

6. CONCLUSÃO 

O fundo de previdência do município de Resende/RJ com apenas quatorze anos de atividade, 

pode ser considerado um fundo bem jovem. E por conta desse pouco tempo de atividade 

apresenta resultados que em curto prazo atendem às necessidades da Instituição, entretanto ao 

se administrar um fundo de previdência próprio o gestor deve assegurar a sustentabilidade do 

fundo em longo prazo, mesmo que o cenário econômico mude radicalmente ou o perfil dos 

segurados se altere ao longo dos anos, de fato o fundo precisa estar sensível a estas mudanças 

e prontamente se replanejar.  

O governo municipal desde a criação do fundo até o ano de 2013 adotou uma política de 

custeio do fundo previdenciário equivocada, onde a contribuição patronal que 

constitucionalmente pode chegar ao limite de 22% sobre a folha dos ativos era administrada a 
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até 11%, com isso os gastos eram cobertos e havia até um saldo superavitário, porém ao longo 

do período o aumento das despesas fez com que esse saldo positivo ficasse cada vez menor.  

Essa receita extra, acumulada ao longo de anos, serve de capital para investimentos que geram 

mais receita para engrossar o fundo, e diante disso um pensamento do tipo quanto mais, 

melhor, seria apropriado, ou seja, uma política de financiamento do fundo de previdência com 

alíquota maior por parte do empregador geraria uma receita extra que deixaria o fundo em 

situação mais confortável do que a atual. 

Um ponto de atenção nesse estudo é a relação de funcionários da ativa e da inativa, como 

demonstrado em relatório gerencial, o perfil dos segurados a cada ano tem se tornado mais 

envelhecido o que significa mais pessoas próximas ao pedido de aposentadoria.  

Em sua propaganda institucional o poder público celebra a saúde financeira da entidade, 

comemorando a marca de mais de cem milhões em patrimônio investido, de modo geral em 

seus relatórios de prestação de contas plaina a falsa impressão de que tudo está da melhor 

maneira possível, contudo após uma análise mais ampla percebe-se que o fundo de 

previdência atualmente vive um momento de atenção, onde as projeções atuariais não são das 

mais confortáveis, prevendo um déficit entre receitas e despesas já para o ano de 2019 e saldo 

negativo do fundo no ano de 2028.  

Tendo em vista que ações foram tomadas de modo a corrigir o futuro déficit atuarial, ações 

estas comprovadas em relatórios contábeis onde evidencia-se a realização de receitas para 

esse fim, a legislação que alterou a alíquota de contribuição patronal no fim do ano de 2013 

também sinaliza o esforço do poder público em equilibrar as contas do fundo, com bases 

nesses dados pode-se afirmar que o fundo de previdência do município de Resende/RJ  está 

no caminho da longevidade sustentável. 

O estudo limita-se a analisar os dados institucionais publicado no portal da transparência do 

município de Resende/RJ, esbarrando por inconsistências de valores, relatórios indisponíveis 

e precariedade do sistema de divulgação. Estes três limitadores foram complicadores para 

interpretação de algumas variáveis, como entender a taxa de crescimento dos segurados em 
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relação ao servidores da ativa, o valor médio do benefício concedido, o valor da folha de 

pagamento dos servidores da ativa, ficando como sugestão para novos estudos a solicitação 

via ouvidoria desses dados para que possa se realizar um perfil mais alinhado do quadro geral 

dos beneficiários e contribuintes do regime próprio de previdência social do município de 

Resende/RJ. 
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ANEXOS 

 

Alíquotas de contribuição patronal ao regime geral de previdência social 

1. Alíquotas 

1.1 Empresas ou Equiparado 

– 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a 

qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes 

prestam serviços. 

Nota 1: tratando-se de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, de financiamento ou de 

investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de 

títulos ou de valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 

crédito, empresas de seguros privados ou de capitalização, agentes autônomos de seguros 

privados ou de crédito e entidades de previdência privada abertas ou fechadas, é devida a 

contribuição adicional de 2, 5% (dois e meio por cento) incidente sobre a remuneração dos 

segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais. 

- 1% (risco leve), 2% (risco médio) ou 3% (risco grave) incidente sobre o total das 

remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados 

empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, para o financiamento dos 

benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente 

dos riscos ambientais do trabalho. 

Nota 2 : o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da 

empresa, que deverá fazê-lo mensalmente, com base na atividade econômica preponderante, 

observando a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco 

contida no Anexo V do Decreto 3.048, de 1999. 

- 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, 

no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhes prestam serviços, para 

fatos geradores ocorridos a partir de 1° de março de 2000. 

- 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de 

prestação de serviços, relativamente aos serviços que lhes são prestados por cooperados por 
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intermédio de cooperativas de trabalho, para fatos geradores ocorridos a partir de 1° de março 

de 2000. 

- Alíquotas variáveis, a depender da atividade da empresa, para outras entidades e fundos 

(terceiros), incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer 

título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam 

serviços. 

Nota 3: a empresa ou equiparado sujeita-se também ao recolhimento de contribuições a 

terceiros (entidades e fundos), incidentes sobre o total de remuneração de empregados e 

trabalhadores avulsos a seu serviço, de acordo com o enquadramento de sua atividade no 

FPAS e as alíquotas constantes do Anexo III da Instrução Normativa MPS/SRP n. 03, de 

2005. 

Contribuição Adicional Devida pela Empresa – Aposentadorias Especiais 

Exercendo o segurado atividade em condições especiais que possam ensejar aposentadoria 

especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de trabalho sob exposição a agentes nocivos 

prejudiciais à sua saúde e integridade física, é devida pela empresa ou equiparado a 

contribuição adicional destinada ao financiamento das aposentadorias especiais. 

- Incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado e 

trabalhador avulso 

a) quatro, três e dois por cento, para fatos geradores ocorridos no período de 1º de abril de 

1999 a 31 de agosto de 1999; 

b) oito, seis e quatro por cento, para fatos geradores ocorridos no período de 1º de setembro 

de 1999 a 29 de fevereiro de 2000; 

c) doze, nove e seis por cento, para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de março de 2000. 

- Incidentes sobre a remuneração paga ou creditada ao contribuinte individual filiado à 

cooperativa de produção 

doze, nove e seis por cento, para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2003, 

conforme o tempo exigido para a aposentadoria especial seja de quinze, vinte ou vinte e cinco 

anos, respectivamente. 

sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços emitida por cooperativa 

de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, nove, sete e cinco 
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por cento, para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2003, observado o disposto 

no art. 294, conforme o tempo exigido para a aposentadoria especial seja de quinze, vinte ou 

vinte e cinco anos, respectivamente. 

Nota: a empresa contratante de serviços mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime 

de trabalho temporário, quando submeter os trabalhadores cedidos a condições especiais de 

trabalho, deverá efetuar a retenção de 11% (onze por cento) incidente sobre o valor bruto da 

nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, acrescida, quando for o caso, de quatro, 

três ou dois pontos percentuais, relativamente ao valor dos serviços prestados pelos segurados 

empregados cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte 

ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 

Contribuição sobre a Produção Rural 

- 2,6% (dois vírgula seis por cento) incidentes sobre a receita bruta proveniente da 

comercialização da produção rural, para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de agosto de 

1994, em substituição à contribuição de 20% e daquelas destinadas ao custeio dos benefícios 

concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 

ambientais do trabalho. 

 

1.2 Associação Desportiva que Mantém Equipe de Futebol Profissional 

5 % da renda bruta dos espetáculos desportivos da associação desportiva que mantém equipe 

de futebol profissional incidente sobre a receita bruta decorrente de espetáculos desportivos e 

de qualquer forma de patrocínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de 

publicidade, de propaganda e transmissão de espetáculos. 

 

1.3 Empregador Doméstico 

- 12% (doze por cento) do salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço. 

 

1.4 Segurados Empregado, Trabalhador Avulso de Empregado Doméstico 

Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. 

 

1.5 Contribuinte Individual 
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- 11% (onze por cento) para o Contribuinte individual que presta serviço à empresa, inclusive 

cooperativa de trabalho, a partir de abril/2003. 

- 20% (vinte por cento) para o contribuinte individual que presta serviços à pessoa física; a 

outro contribuinte individual; à entidade beneficente de assistência social, isenta da cota 

patronal; a missões diplomáticas ou a repartição consular de carreira estrangeira. 

 

1.6 Segurado Facultativo 

- 20 % (vinte por cento) do salário de contribuição por ele declarado, observados os limites 

mínimo e máximo do salário de contribuição. 

 

1.7 Alterações Introduzidas pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 

Com a edição da LC/123, de 14//12/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte e alterou dispositivos das Leis n os 8.212 e 8.213, ambas de 

24 de julho de 1991, foi criada a alíquota de 11% para os segurados contribuinte individual e 

facultativo, que optarem pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição, desde que atendidos os requisitos abaixo: 

a) o contribuinte individual trabalhe por conta própria (não preste serviços à empresa); 

b) o contribuinte individual (empresário ou sócio de sociedade empresária), cuja receita bruta 

anual no ano-calendário anterior seja de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), e 

c) o facultativo. 

A alíquota de 11% é válida apenas para o segurado que contribui sobre o salário mínimo. 

Caso o salário de contribuição seja superior ao salário mínimo, o percentual é de 20% . 

Inscrição: se o segurado já possui uma inscrição, seja um número de PIS, PASEP ou NIT, 

esse número será utilizado para fins de pagamento das contribuições. Caso não possua 

nenhuma inscrição, poderá realiza-la por meio da Internet ou pelo 135, não precisando ir a 

uma Agência da Previdência Social. 

Início do recolhimento no percentual de 11% e códigos para recolhimento: 

a) a alíquota de 11% vigorará a partir da competência 04/2007, podendo o recolhimento ser 

realizado até o dia 15/05/2007; 
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b) para o pagamento de competências anteriores a 04/2007 o percentual é de 20% do salário 

de contribuição; 

c) o recolhimento de 11% será feito em Guia da Previdência Social (GPS), com códigos de 

recolhimento específicos. 

 

  


