Diretoria de Assuntos Econômico-Tributários

MEMORIAL SOBRE O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ

1 – LISTA DE SIGLAS

CRP – Certiﬁcados de Regularidade Previdenciária
DRAA – Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial
FUNAPREV – Fundo Financeiro
IAPAS – Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social
IPASE - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
MPS – Ministério da Previdência Social
MTPS – Ministério do Trabalho e Previdência Social
PREVID – Fundo Previdenciário PREVID
PREVMILITAR – Fundo Financeiro Militar
RGPS – Regime Geral de Previdência Social
RPPS – Regimes Próprios de Previdência Social
SPPS/MPS – Secretária de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social
SPS/MPS – Secretária de Previdência Social do Ministério da Previdência Social
SRPPS – Sistema dos Regimes Próprios de Previdência Social
SUPSEC – Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará

2 – GLOSSÁRIO

equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial;

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

X - Tábuas Biométricas: instrumentos
estatísticos utilizados na avaliação atuarial que
expressam as probabilidades de ocorrência de
eventos relacionados com sobrevivência,
invalidez ou morte de determinado grupo de
pessoas vinculadas ao plano;

II - Equilíbrio Atuarial: garantia de equivalência,
a valor presente, entre o ﬂuxo das receitas
estimadas e das obrigações projetadas,
apuradas atuarialmente, a longo prazo;
III - Plano de Benefícios: o conjunto de
benefícios de natureza previdenciária oferecidos
aos segurados do respectivo RPPS, segundo as
regras constitucionais e legais previstas,
limitados aos estabelecidos para o Regime Geral
de Previdência Social;
IV - Plano de Custeio: deﬁnição das fontes de
recursos necessárias para o ﬁnanciamento dos
benefícios oferecidos pelo Plano de Benefícios e
taxa de administração, representadas pelas
alíquotas de contribuições previdenciárias a
serem pagas pelo ente federativo, pelos
servidores ativos e inativos e pelos pensionistas
ao respectivo RPPS e aportes necessários ao
atingimento do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial,
com detalhamento do custo normal e
suplementar;
V - Atuário: proﬁssional técnico com formação
acadêmica em ciências atuariais e legalmente
habilitado para o exercício da proﬁssão;
VI - Avaliação Atuarial: estudo técnico
desenvolvido pelo atuário, baseado nas
características biométricas, demográﬁcas e
econômicas da população analisada, com o
objetivo principal de estabelecer, de forma
suﬁciente e adequada, os recursos necessários
para a garantia dos pagamentos dos benefícios
previstos pelo plano;
VII - Nota Técnica Atuarial: documento exclusivo
de cada RPPS que descreve de forma clara e
precisa as características gerais dos planos de
benefícios, a formulação para o cálculo do custeio
e das reservas matemáticas previdenciárias, as
suas bases técnicas e premissas a serem
utilizadas nos cálculos, contendo, no mínimo, os
dados constantes do Anexo desta Portaria;
VIII - Demonstrativo de Resultado da
Avaliação Atuarial - DRAA: documento
exclusivo de cada RPPS que registra de forma
resumida as características gerais do plano e os
principais resultados da avaliação atuarial;
IX - Parecer Atuarial: documento que apresenta,
de forma conclusiva, a situação ﬁnanceira e
atuarial do plano, certiﬁca a adequação da base
de dados e das hipóteses utilizadas na avaliação
e aponta medidas para a busca e manutenção do

XI - Regime Financeiro de Capitalização:
regime em que as contribuições estabelecidas no
plano de custeio, a serem pagas pelo ente
federativo, pelos servidores ativos e inativos e
pelos pensionistas, acrescidas ao patrimônio
existente, às receitas por ele geradas e a outras
espécies de aportes, sejam suﬁcientes para a
formação dos recursos garantidores a cobertura
dos compromissos futuros do plano de benefícios
e da taxa de administração;
XII - Regime Financeiro de Repartição de
Capitais de Cobertura: regime em que as
contribuições estabelecidas no plano de custeio,
a serem pagas pelo ente federativo, pelos
servidores ativos e inativos e pelos pensionistas,
em um determinado exercício, sejam suﬁcientes
para a constituição das reservas matemáticas
dos benefícios iniciados por eventos que ocorram
nesse mesmo exercício, admitindo-se a
constituição de fundo previdencial para oscilação
de risco;
XIII - Regime Financeiro de Repartição
Simples: regime em que as contribuições
estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas
pelo ente federativo, pelos servidores ativos e
inativos e pelos pensionistas, em um determinado
exercício, sejam suﬁcientes para o pagamento
dos benefícios nesse exercício, sem o propósito
de acumulação de recursos, admitindo-se a
constituição de fundo previdencial para oscilação
de risco;
XIV - Reserva Matemática: montante calculado
atuarialmente, em determinada data, que
expressa, em valor presente, o total dos recursos
necessários ao pagamento dos compromissos do
plano de benefícios ao longo do tempo;
XV - Custo Normal: o valor correspondente às
necessidades de custeio do plano de benefícios
do RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os
regimes ﬁnanceiros e método de ﬁnanciamento
adotados, referentes a períodos compreendidos
entre a data da avaliação e a data de início dos
benefícios;
XVI - Custo Suplementar: o valor
correspondente às necessidades de custeio,
atuarialmente calculadas, destinadas à cobertura
do tempo de serviço passado, ao
equacionamento de déﬁcits gerados pela
ausência ou insuﬁciência de alíquotas de

contribuição, inadequação da metodologia ou
hipóteses atuariais ou outras causas
que ocasionaram a insuﬁciência de ativos
necessários às coberturas das reservas
matemáticas previdenciárias;

conceitos dos regimes ﬁnanceiros de
Capitalização, Repartição de Capitais de
Cobertura e Repartição Simples e, em
conformidade com as regras dispostas nesta
Portaria;

XVIII - Ativo do Plano: somatório de todos os
bens e direitos vinculados ao plano;

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

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

XXII - Índice de Cobertura: relação entre o Ativo
Real Líquido e a Reserva Matemática
Previdenciária calculada pelo Método do Crédito
Unitário Projetado.

XX - Plano Previdenciário: sistema estruturado
com a ﬁnalidade de acumulação de recursos para
pagamento dos compromissos deﬁnidos no plano
de benefícios do RPPS, sendo o seu plano de
custeio calculado atuarialmente segundo os

XXIII - Data da Avaliação: a data focal para o
cálculo do valor atual dos compromissos futuros
do plano de benefícios, das necessidades de
custeio e para preciﬁcação dos ativos e apuração
do resultado atuarial.

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

3 – INTRODUÇÃO – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
A previdência dos servidores públicos no Brasil foi marcada na maior parte de sua história como
proveniente de um contrato social do Estado com o servidor público, considerando que era obrigação do
Estado amparar o servidor quando de sua inatividade, cabendo ao Erário o pagamento integral dos
benefícios com aposentadoria, sem que houvesse qualquer contrapartida, cuja despesa era contabilizada
no orçamento como despesa de pessoal.
A Constituição Federal de 1988 em sua redação original evoluiu quanto à contabilização das
despesas ao deﬁnir orçamentos próprios para a Previdência e Assistência Social, que prevê a separação do
orçamento da seguridade social do orçamento ﬁscal (art. 165, §5º), bem como quanto à amplitude no
conceito de Previdência Social ao atrelá-la à Saúde e Assistência Social no âmbito da Seguridade Social.
Em 1993, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 3, foi instituído o caráter
contributivo da Previdência no serviço público, ao incluir o §6º ao art. 40 da Constituição Federal,
determinando que “as aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas com
recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores, na forma da lei”.
Em dezembro de 1998, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 20, introduzindo signiﬁcativas
modiﬁcações no sistema previdenciário brasileiro, em especial na previdência dos servidores públicos.
Nesse contexto, houve a necessidade de uma reforma previdenciária tendo como eixo central o caráter
contributivo, tanto para o servidor como para os entes federados, exigindo-se o equilíbrio atuarial e
ﬁnanceiro para os regimes próprios da previdência social.
Um pouco antes da referida reforma da previdência, em novembro de 1998, o Congresso Nacional
aprovou a Lei Geral da Previdência do Setor Público (Lei nº 9.717), estabelecendo normas gerais para a
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência, que deveriam funcionar baseados
em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio ﬁnanceiro e
atuarial.
Por equilíbrio ﬁnanceiro entende-se a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as
obrigações do RPPS em cada exercício ﬁnanceiro e por equilíbrio atuarial a garantia de equivalência, a
valor presente, entre o ﬂuxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente a
longo prazo (deﬁnição contida no art. 2º da Orientação Normativa MPS nº 2/2009).

O Regime Próprio de Previdência do funcionalismo público foi pensado como forma de desonerar o
orçamento público, abandonando o sistema de aposentadorias premiais para um sistema contributivo em
que o Estado contribuiria com, em média, 20% do valor original. Mesmo com a introdução do modelo
contributivo em 1998 pela EC nº 20, a maioria dos entes federativos, por diversas razões, não cumpriram os
requisitos e obrigações essenciais para atingir o equilíbrio atuarial do sistema.
Talvez a principal das razões tenha sido a falta de disciplina em arcar com o custo de transição para
o novo regime previdenciário, para formação do Fundo Previdenciário, isto é, aportar em parcelas
periódicas ou através de um Plano de Amortização em 35 anos, os valores de aposentadorias, pensões e
atividade que não tiveram suas devidas contribuições por serem anteriores à criação do RPPS.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
.................................................................................................................................
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
................................................................................................................................
Capítulo II
DA UNIÃO
................................................................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
...............................................................................................................................
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
Seção II
Dos Servidores Públicos
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 18, de 05/02/1998)
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, 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. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 41, de 19/12/2003)
TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
Capítulo I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
Seção I
Dos Princípios Gerais
...............................................................................................................................
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico
e de interesse das categorias proﬁssionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas
áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o
custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será
inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003)
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e
da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
...............................................................................................................................
TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
...............................................................................................................................
Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões
concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros,
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos
provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre
a natureza e administração desses fundos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998)

4 – HISTÓRICO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ
4.1 – CRIAÇÃO IPEC – DEZEMBRO DE 1938
O Instituto de Previdência do Estado do Ceará foi criado em 10 de dezembro de 1938, com o objetivo de
atender os servidores públicos do estado e dos municípios no que tange à Seguridade e Assistência Social.

4.2 – REGULAMENTAÇÃO DO IPEC – DEZEMBRO DE 1982
A Lei nº. 10.776, de 17.12.1982, dispôs sobre estrutura, funcionamento e objetivos do IPEC, estabelecendo
suas ﬁnalidades principais: assegurar pensão, auxílio reclusão e pecúlio aos dependentes dos seus
segurados, conceder auxílio natalidade, empréstimo funeral e empréstimo saúde aos seus segurados.

4.3 – CRIAÇÃO DO SUPSEC – JUNHO DE 1999
4.3.1 – A Lei Complementar nº. 12, de 23.06.1999, criou o Sistema Único de Previdência Social dos
Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará –
SUPSEC.
Regime próprio de previdência social, de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que
preservam o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial e o disposto no art. 40 da Constituição Federal.
LEI COMPLEMENTAR Nº12, de 23 de junho de 1999.
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO
SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES, DOS
AGENTES PÚBLICOS E DOS MEMBROS DE PODER DO ESTADO DO CEARÁ - SUPSEC E DA
RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EXTINGUE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E DE
MONTEPIO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art.1º - Ficam instituídos o Sistema Único de Previdência Social os Servidores Públicos Civis e Militares,
dos Agentes Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará - SUPSEC, e; a respectiva
contribuição previdenciária para o custeio do sistema, destinado a prover os benefícios previdenciários
dos segurados, seus dependentes e pensionistas.
Art.2º - A previdência social mantida pelo Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e
Militares, dos Agentes Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará UPSEC será ﬁnanciada com
recursos provenientes do orçamento do Estado e das contribuições previdenciárias dos segurados,
compreendendo o pessoal civil, ativo e inativo, e militar do serviço ativo, da reserva remunerada e reformado, e
dos pensionistas, inclusive os beneﬁciários dos montepios civis e da pensão policial militar extintos de acordo
com o art.12 desta Lei Complementar.
Art.4º - São contribuintes obrigatórios do Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis
e Militares, dos Agentes Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará – SUPSEC:
I - os servidores públicos ativos e inativos de todos os Poderes, do Ministério Público, dos Tribunais de
Contas do Estado e dos Municípios, dos órgãos e entidades da administração pública estadual direta,
autárquica e fundacional, exceto os exclusivamente ocupantes de
cargo de provimento em comissão;
II - os servidores públicos militares ativos, da reserva remunerada e os reformados;
III - o Governador, o Vice-Governador, os Secretários e Subsecretários de Estado e os que lhe são
equiparados, desde que ocupantes de cargo efetivo no serviço público estadual;
IV - os Magistrados, os membros do Ministério Público e os Conselheiros dos Tribunais de Contas do
Estado e dos Municípios, ativos e inativos;
V - os serventuários da Justiça indicados na parte ﬁnal do §8º do art.331 da Constituição Estadual;
VI - os pensionistas do Estado, inclusive dos contribuintes enumerados nos incisos anteriores, bem
como os atuais beneﬁciários dos montepios civis e da pensão policial militar extintos nos termos desta
Lei Complementar, excetuando os pensionistas amparados pela Leis Estaduais nºs7.955, de 5 de abril
de 1965, e nº9.786, de 4 de dezembro de 1973;
VII- as pensionistas da extinta Carteira Parlamentar;
VIII - as pensionistas a que se refere a Lei Estadual nº1.776, de 16 de maio de 1953.
§2º - Os contribuintes indicados nos incisos VI a VIII deste artigo não são segurados do SUPSEC,
contribuindo a título de diversiﬁcação da base de ﬁnanciamento, para preservação da capacidade de
pagamento dos benefícios patrocinados pelo sistema, nos termos do art.194, inciso VI da Constituição
Federal.
§3º - Excluem-se da contribuição obrigatória do Sistema Único de Previdência dos Servidores Públicos Civis
e Militares, os aposentados, pensionistas e militares da reserva remunerada acima de 70 anos, assim como
os aposentados por invalidez, neste caso após nova perícia.
Art.5º - Observado o disposto no art.331, §12 da Constituição Estadual, a contribuição previdenciária dos
contribuintes do Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, os Agentes
Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará SUPSEC será de 11% (onze por cento), calculada
sobre a totalidade da remuneração, dos proventos ou da pensão.
Art.6º - O Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos
dos Membros de Poder do Estado do Ceará - SUPSEC proporcionará cobertura exclusiva aos segurados, em
favor de seus respectivos dependentes, observado o disposto no §2º do Art.4º desta Lei Complementar, ﬁcando
vedado o pagamento de benefícios mediante convênios ou consórcios entre o Estado e seus Municípios.
Art.7º - O Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e

dos Membros de Poder do Estado do Ceará - SUPSEC assegurará, a partir da data em que se tornar exigível a
respectiva contribuição previdenciária, os seguintes benefícios:
I - pagamento de proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma;
II - pensão por morte do segurado;
III - auxílio-reclusão aos dependentes do segurado.
Parágrafo único - Os serventuários da Justiça não remunerados pelos cofres públicos, inscritos no Instituto
de Previdência do Estado do Ceará - IPEC anteriormente ao advento da Lei Federal nº8.935, de 18 de
novembro de 1994, terão os proventos de sua aposentadoria ﬁxados de acordo com a média das
remunerações que serviu de base de cálculo para as 96 (noventa e seis) últimas contribuições efetivamente
recolhidas, sendo tais proventos e pensões reajustados na mesma época e índice dos reajustes gerais dos
servidores do Estado.
Art.12 - Ressalvando-se a manutenção e o pagamento dos benefícios atualmente concedidos, que passam a
ser suportados pelo Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes
Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará - SUPSEC, ﬁcam extintos, a partir da data em que se
tornar exigível a contribuição instituída nesta Lei Complementar para o custeio do SUPSEC:
I - a pensão policial militar, regulada pela Lei nº10.972, de 10 de dezembro de 1984.
II - a pensão instituída pela Lei nº8.425, de 3 de fevereiro de 1966;
III - a pensão de que trata a Lei nº9.381, de 27 de julho de 1970;
IV - a pensão de que trata a Lei nº7.072 de 27 de dezembro de 1963;
V - a pensão especial de que trata o Art.151 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, com suas atualizações;
VI - as pensões pagas pelo Instituto de Previdência do Estado do Ceará -IPEC e a respectiva contribuição.
VII - o Montepio do Ministério Público e do Serviço Jurídico Estaduais, regulado pela Lei nº11.001, de 2
janeiro de 1985, e alterado pelas Leis nº11.060, de 15 de julho de 1985, e nº11.289, de 6 de janeiro e 1987,
inclusive a respectiva contribuição;
VIII - o Montepio de que trata a Lei nº12.342, de 28 de julho de 1994, com alterações posteriores, inclusive a
respectiva contribuição.
Art.14- Fica o Poder Executivo, autorizado a constituir fundo integrado por bens, direitos e outros
ativos, com ﬁnalidade previdenciária, baseado em normas gerais e contabilidade e atuária, de modo a
garantir o seu equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, observado o disposto no Art.6º da Lei Federal nº9.717, de
27 de novembro de 1998.

4.3.2 – Foram criados o FUNAPREV, Fundo Previdenciário dos Servidores Civis, e o PREVMILITAR, Fundo
Previdenciário dos Servidores Militares, ambos com ﬁnalidade previdenciária, baseado em normas gerais e
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, observando o disposto no
Art.6º da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

LEI Nº 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.
Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em
normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, observados os
seguintes critérios:
I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a
organização e revisão do plano de custeio e benefícios;
II - ﬁnanciamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes;
III - as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo, e dos pensionistas, somente

poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as
despesas administrativas estabelecidas no art. 6º, inciso VIII, desta Lei, observado os limites de gastos estabelecidos
em parâmetros gerais;
IV - cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes possam garantir diretamente a
totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios, preservando o equilíbrio atuarial sem necessidade de
resseguro, conforme parâmetros gerais;
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos
dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre
Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios;
..........................................................................................................................................................
VII - registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais,
conforme diretrizes gerais;
..........................................................................................................................................................
Parágrafo único. Aplicam-se, adicionalmente, aos regimes próprios de previdência social dos entes da
Federação os incisos II, IV a IX do art. 6o.
..........................................................................................................................................................
Art. 2o 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.
§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de
eventuais insuﬁciências ﬁnanceiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios
previdenciários.
Art. 3o As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
para os respectivos regimes próprios de previdência social não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos
efetivos da União, devendo ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre
as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em atividade do respectivo ente estatal.
..........................................................................................................................................................
Art. 6º Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a constituição de fundos
integrados de bens, direitos e ativos, com ﬁnalidade previdenciária, desde que observados os critérios de que trata o
artigo 1º e, adicionalmente, os seguintes preceitos:
II - existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da unidade federativa;
IV - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional;
V - vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos para empréstimos de qualquer
natureza, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a entidades da administração indireta e
aos respectivos segurados;
..........................................................................................................................................................
VII - avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao fundo, em conformidade com a Lei
4.320, de 17 de março de 1964 e alterações subsequentes;
Art. 7º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos
fundos, implicará, a partir de 1º de julho de 1999:
I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União;
II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos,
ﬁnanciamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União;
III - suspensão de empréstimos e ﬁnanciamentos por instituições ﬁnanceiras federais.
IV - suspensão do pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social em razão da Lei
no9.796, de 5 de maio de 1999.
Art. 8º Os dirigentes do órgão ou da entidade gestora do regime próprio de previdência social dos entes estatais,
bem como os membros dos conselhos administrativo e ﬁscal dos fundos de que trata o art. 6º, respondem diretamente
por infração ao disposto nesta Lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime repressivo da Lei no6.435, de 15 de julho
de 1977, e alterações subsequentes, conforme diretrizes gerais.
Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social:
I - a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos fundos a que se refere o art.
6º, para o ﬁel cumprimento dos dispositivos desta Lei;
II - o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e das diretrizes gerais previstos nesta Lei.
III - a apuração de infrações, por servidor credenciado, e a aplicação de penalidades, por órgão próprio, nos
casos previstos no art. 8o desta Lei.

Art. 10. No caso de extinção de regime próprio de previdência social, a União, o Estado, o Distrito Federal e os
Municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua
vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados
anteriormente à extinção do regime próprio de previdência social.

4.4 – CONVERSÃO DO IPEC EM ISSEC – FEVEREIRO DE 2007
Com a Lei nº 13.875, de 7 de fevereiro de 2007, o IPEC passa a denominar-se ISSEC, com o objetivo de
prestar exclusivamente assistência médica, hospitalar, odontológica e complementar de saúde aos
servidores públicos estaduais.

Art. 78
I - o Instituto de Previdência do Estado do Ceará - IPEC, passa a denominar-se Instituto de Saúde dos Servidores do
Estado do Ceará - ISSEC, que tem por ﬁnalidade prestar assistência médica, hospitalar, odontológica e
complementar de saúde aos servidores públicos estaduais, através de rede credenciada;

4.5 – SEGREGAÇÃO DE MASSAS DE SEGURADOS DO SUPSEC – SETEMBRO DE 2013
4.5.1 – A Lei Complementar nº 123, de 16 de setembro 2013 dispôs sobre o equacionamento do déﬁcit
atuarial do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará – SUPSEC e instituiu o regime de
previdência complementar do Estado do Ceará.
O Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará – SUPSEC, teve para ﬁns de
equacionamento de déﬁcit atuarial, seu Plano Geral de Custeio composto de um Plano de Custeio
Previdenciário, de um Plano de Custeio Financeiro e de um Plano de Custeio Militar, sendo as
respectivas fontes de recursos e obrigações de pagamento de benefícios distribuídas entre os Planos.
Foram observados os parâmetros técnicos ﬁxados nas normas nacionais vigentes sobre equacionamento
de déﬁcit atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social e sobre benefícios de inatividade de militares
e mantidas as demais normas que disciplinam a matéria não modiﬁcada expressamente por esta Lei
Complementar, inclusive, mas não exclusivamente, aquelas pertinentes às alíquotas de
contribuição ao SUPSEC, aplicáveis indistintamente aos três Planos de Custeio tratados nesta Lei
Complementar.

LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 16.09.13
Dispõe sobre o equacionamento do déﬁcit atuarial
do Sistema Único de Previdência Social Dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e dos
Membros de Poder do Estado do Ceará – SUPSEC, e institui o Regime de Previdência Complementar do Estado
do Ceará.
CAPÍTULO I
DO EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL DO SUPSEC
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º O Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e dos
Membros de Poder do Estado do Ceará – SUPSEC, Regime Básico de Previdência Social do Estado do Ceará, doravante
redenominado para Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará – SUPSEC, terá, para ﬁns de equacionamento
de déﬁcit atuarial, seu Plano Geral de Custeio composto de um Plano de Custeio Previdenciário, de um Plano de Custeio
Financeiro e de um Plano de Custeio Militar, sendo as respectivas fontes de recursos e obrigações de pagamento de
benefícios distribuídas entre os Planos conforme determinado por esta Lei Complementar, observados os parâmetros
técnicos ﬁxados nas normas nacionais vigentes sobre equacionamento de déﬁcit atuarial dos Regimes Próprios de
Previdência Social e sobre benefícios de inatividade de militares, mantidas as demais normas que disciplinam a matéria não
modiﬁcada expressamente por esta Lei Complementar, inclusive, mas não exclusivamente, aquelas pertinentes às
alíquotas de contribuição ao SUPSEC, aplicáveis indistintamente aos três Planos de Custeio tratados nesta Lei
Complementar.
Seção II

Das Deﬁnições
Art. 2º Para os efeitos deste Capítulo desta Lei Complementar consideram-se as seguintes deﬁnições, observadas as
disposições da legislação nacional vigente:
VI - plano de custeio: descrição das fontes de recursos necessárias ao adequado ﬁnanciamento do Plano de Benefícios do
SUSPEC, contendo a especiﬁcação das alíquotas de contribuição do ente federativo, dos segurados ativos, dos segurados
inativos e dos pensionistas, bem como a indicação, quando for o caso, dos demais aportes necessários ao atingimento do
equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial do Sistema;
VII - provisões matemáticas previdenciárias: montante calculado atuarialmente, na data da avaliação atuarial, que
expressa, em valor presente, o total dos recursos necessários ao pagamento de todos os compromissos futuros do Plano de
Benefícios do SUPSEC a todos os beneﬁciários do Sistema, líquidos das respectivas contribuições regulamentares e
compensações previdenciárias;
VIII - avaliação atuarial: estudo técnico elaborado com base nas características biométricas, demográﬁcas e econômicas
da população analisada de beneﬁciários do SUPSEC, estabelecendo, de forma suﬁciente e adequada, os recursos
necessários para a garantia do ﬁnanciamento do Plano de Benefícios do Sistema;
IX - recursos previdenciários: recursos decorrentes de contribuições e quaisquer valores, bens, ativos e seus rendimentos
vinculados aos fundos de natureza previdenciária do SUPSEC, bem como oriundos da compensação previdenciária entre
os diversos regimes previdenciários nacionais;
X - reservas ﬁnanceiras: montante de recursos acumulados nos fundos de natureza previdenciária do SUPSEC,
destinados ao ﬁnanciamento do Plano de Benefícios do Sistema.
Seção III
Dos Planos e Fundos de Natureza Previdenciária para o Custeio do SUPSEC
Art. 3º O Plano de Custeio Previdenciário, o Plano de Custeio Financeiro e o Plano de Custeio Militar do SUPSEC serão
ﬁnanciados por fundos contábil-ﬁnanceiros de natureza previdenciária, autônomos e distintos, conforme previsto nesta Lei
Complementar.
Parágrafo único. Os planos de custeio, previstos neste artigo, serão revistos anualmente, observadas as normas gerais de
atuária dispostas na legislação nacional vigente, objetivando a manutenção do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial do SUPSEC,
conforme requerido pela Constituição Federal.
Subseção I
Do Plano de Custeio Previdenciário e do Fundo Previdenciário PREVID
Art. 4º O Plano de Custeio Previdenciário do SUPSEC ﬁnanciará os benefícios previdenciários do Sistema garantidos aos
segurados ativos civis ingressos no serviço público estadual a contar do dia 1º de janeiro de 2014, bem como aos seus
respectivos dependentes previdenciários.
§ 1º O Plano de Custeio Previdenciário terá o objetivo de formar reservas ﬁnanceiras capitalizadas para honrar o
pagamento dos benefícios futuros a serem concedidos aos beneﬁciários civis a ele vinculados, adotando o regime de
acumulação de recursos.
§ 2º As reservas ﬁnanceiras do Plano de Custeio Previdenciário serão devidamente aplicadas nas condições de mercado,
observando necessariamente regras de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade, proteção e prudência ﬁnanceira
própria à natureza previdenciária dessas reservas, conforme diretrizes ﬁxadas em norma especíﬁca do Conselho Monetário
Nacional – CMN, e legislação aplicável.
Art. 5º Para ﬁns de operacionalização do Plano de Custeio Previdenciário, em observância ao disposto no art. 249 da
Constituição Federal de 1988 e legislação nacional decorrente, ﬁca criado o Fundo Previdenciário PREVID, com prazo
indeterminado de funcionamento.
Parágrafo único. O PREVID será administrado pela unidade gestora do SUPSEC e terá por ﬁnalidade arrecadar, reunir e
acumular recursos econômicos de qualquer natureza a serem utilizados no pagamento de benefícios previdenciários aos
beneﬁciários civis a ele vinculados.
Art. 6º Constituem receitas do Fundo Previdenciário PREVID:
I - as contribuições previdenciárias mensais dos segurados civis, ativos e inativos, e dos pensionistas vinculados ao Plano
de Custeio Previdenciário, a título de contribuição regular, conforme alíquota prevista na legislação estadual vigente;
II - as contribuições previdenciárias mensais dos órgãos e entidades integrantes dos Poderes Executivo, inclusive suas
autarquias e fundações, Legislativo e Judiciário, bem como dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e do
Ministério Público Estadual, a título de contribuição regular patronal referente aos respectivos beneﬁciários civis indicados
no inciso I deste artigo, conforme alíquota prevista na legislação estadual vigente;
III - os valores decorrentes da compensação previdenciária entre os regimes de previdência social, na forma estabelecida na
Constituição Federal e legislação aplicável, relativos aos beneﬁciários vinculados ao Plano de Custeio Previdenciário;
IV - os recursos provenientes de dotações orçamentárias;
V - a reversão de saldos não aplicados;
VI - as receitas provenientes de:
a) resultados ﬁnanceiros de convênios ou contratos, conforme expressa previsão nos instrumentos respectivos;
b) renda de juros e de administração de seus capitais;

c) produto da utilização do seu patrimônio;
d) doações e legados que lhe sejam feitos;
e) bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados, doados ou transferidos, observado o disposto na legislação
pertinente;
f) outros recursos extraordinários ou eventuais que lhe sejam atribuídos;
VII - outras receitas previstas em lei.
Subseção II
Do Plano de Custeio Financeiro e do Fundo Financeiro FUNAPREV
Art. 7º O Plano de Custeio Financeiro do SUPSEC ﬁnanciará os benefícios previdenciários do Sistema que forem
destinados:
I - aos segurados ativos civis que hajam ingressado no Serviço Público Estadual até o dia 31 de dezembro de 2013;
II - aos segurados inativos civis e aos pensionistas de segurados civis em fruição de benefício na data de 31 de dezembro de
2013.
§ 1º O plano de custeio, de que trata este artigo, abrangerá, ainda, todos os benefícios previdenciários a serem concedidos a
dependentes dos segurados civis indicados nos incisos I e II deste artigo.
§ 2º O Plano de Custeio Financeiro terá o objetivo de honrar o pagamento corrente de benefícios previdenciários
aos beneﬁciários civis a ele vinculados, sem ter como objetivo primordial a formação de reservas ﬁnanceiras.
§ 3º O Plano de Custeio Financeiro não recepcionará, em hipótese alguma, outros segurados além daqueles indicados no
caput deste artigo, e vigorará enquanto existir beneﬁciário a ele vinculado.
Art. 8º Para ﬁns de operacionalização do Plano de Custeio Financeiro, ﬁca redenominado o atual Fundo Especial de
Natureza Contábil, previsto no art. 11 da Lei Complementar nº 12, de 23 de junho de 1999, inscrito no CNPJ sob o nº
04.108.594/0001-00, para Fundo Financeiro FUNAPREV.
§ 1º O Fundo Financeiro FUNAPREV será administrado pela unidade gestora do SUPSEC; vigorará pelo prazo de duração
previsto no art. 7º, § 3º desta Lei Complementar e terá a ﬁnalidade de arrecadar, reunir e gerenciar recursos econômicos de
qualquer natureza a serem utilizados no pagamento dos benefícios previdenciários aos beneﬁciários civis vinculados ao
Plano de Custeio Financeiro.
§ 2º Quando da extinção do Plano de Custeio Financeiro e do respectivo Fundo Financeiro FUNAPREV, o eventual saldo
ﬁnanceiro positivo desse fundo será automaticamente incorporado ao Fundo Previdenciário PREVID do Plano de Custeio
Previdenciário.
Art. 9º Constituem receitas do Fundo Financeiro FUNAPREV:
I - as contribuições previdenciárias regulares mensais dos segurados civis, ativos e inativos, e dos pensionistas vinculados
ao Plano de Custeio Financeiro, conforme alíquota prevista na legislação estadual vigente;
II - as contribuições previdenciárias regulares mensais dos órgãos e entidades integrantes dos Poderes Executivo, inclusive
suas autarquias e fundações, Legislativo e Judiciário, bem como dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e do
Ministério Público Estadual, referentes aos respectivos beneﬁciários civis indicados no inciso I deste artigo, conforme
alíquota prevista na legislação estadual vigente;
III - os valores decorrentes de aportes extraordinários do Tesouro Estadual para honrar o pagamento dos benefícios
em fruição aos beneﬁciários civis vinculados ao Plano de Custeio Financeiro, conforme previsto nas regras
nacionais gerais para a organização e o funcionamento de Regimes Próprios de Previdência Social;
IV - os valores da compensação previdenciária entre os regimes de previdência social, na forma estabelecida na
Constituição Federal e legislação aplicável, relativos aos beneﬁciários civis vinculados ao Plano de Custeio Financeiro;
V - os recursos provenientes de dotações orçamentárias;
VI - a reversão de saldos não aplicados;
VII - outras receitas provenientes de:
a) resultados ﬁnanceiros de convênios ou contratos, conforme expressa previsão nos instrumentos respectivos;
b) renda de juros e de administração de seus capitais;
c) produto da utilização do seu patrimônio, inclusive alienação de imóveis;
d) doações e legados que lhe sejam feitos;
e) bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados, doados ou transferidos, observado o disposto na legislação
pertinente;
f) outros recursos extraordinários ou eventuais que lhe sejam atribuídos;
VIII - outras receitas previstas em lei.
Subseção III
Do Plano de Custeio Militar e do Fundo Financeiro PREVMILITAR
Art. 10. O Plano de Custeio Militar do SUPSEC ﬁnanciará os benefícios previdenciários do Sistema, que forem destinados

aos militares estaduais e a seus dependentes, independentemente da data de ingresso no serviço militar estadual.
§ 1º O plano de custeio, de que trata este artigo, terá o objetivo de honrar o pagamento de benefícios previdenciários aos
beneﬁciários militares a ele vinculados, sem ter como objetivo primordial a formação de reservas ﬁnanceiras.
§ 2º O Plano de Custeio Militar não recepcionará, em hipótese alguma, outros segurados além daqueles indicados no caput
deste artigo e vigorará por prazo indeterminado.
Art. 11. Para ﬁns de operacionalização do Plano de Custeio Militar, ﬁca criado o Fundo Financeiro PREVMILITAR, com
prazo indeterminado de funcionamento.
Parágrafo único. O PREVMILITAR será administrado pela unidade gestora do SUPSEC e terá por ﬁnalidade arrecadar,
reunir e acumular recursos econômicos de qualquer natureza a serem utilizados no pagamento de benefícios
previdenciários aos beneﬁciários militares a ele vinculados e respectivos dependentes.
Art. 12. Constituem receitas do PREVMILITAR:
I - as contribuições previdenciárias regulares mensais dos segurados militares, ativos e inativos, e dos pensionistas
vinculados ao Plano de Custeio Militar, conforme alíquota prevista na legislação estadual vigente;
II - as contribuições previdenciárias regulares mensais das Corporações Militares do Estado, referentes aos respectivos
beneﬁciários militares indicados no inciso I deste artigo, conforme alíquota prevista na legislação estadual vigente;
III - os valores decorrentes de aportes extraordinários do Tesouro Estadual para honrar o pagamento dos benefícios
em fruição aos beneﬁciários militares vinculados ao Plano de Custeio Militar;
IV - os valores da compensação previdenciária entre os regimes de previdência social, na forma estabelecida na
Constituição Federal e legislação aplicável, relativos aos beneﬁciários militares vinculados ao Plano de Custeio Militar;
V - os recursos provenientes de dotações orçamentárias;
VI - a reversão de saldos não aplicados;
VII - outras receitas provenientes de:
a) resultados ﬁnanceiros de convênios ou contratos, conforme expressa previsão nos instrumentos respectivos;
b) renda de juros e de administração de seus capitais;
c) produto da utilização do seu patrimônio, inclusive alienação de imóveis;
d) doações e legados que lhe sejam feitos;
e) bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados, doados ou transferidos, observado o disposto na legislação
pertinente;
f) outros recursos extraordinários ou eventuais que lhe sejam atribuídos;
VIII - outras receitas previstas em lei.
Seção IV
Da Gestão dos Planos e Fundos de Natureza Previdenciária
Art. 13. O Plano de Custeio Previdenciário, o Plano de Custeio Financeiro e o Plano de Custeio Militar, bem como seus
respectivos fundos de natureza previdenciária, PREVID, FUNAPREV e PREVMILITAR, serão administrados com
observância às diretrizes estabelecidas para a gestão do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará –
SUPSEC, na forma da legislação vigente.
Art. 17. As aplicações ﬁnanceiras dos recursos do PREVID, bem como dos recursos acaso existentes do FUNAPREV e do
PREVMILITAR serão realizadas diretamente pela unidade gestora do SUPSEC ou por intermédio de instituições
especializadas, credenciadas mediante critérios técnicos, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional e, ainda, regras de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade e prudência própria à natureza previdenciária
desses fundos.
Art. 19. O PREVID, o FUNAPREV e o PREVMILITAR terão contabilidade própria, cujo plano de contas discriminará as
receitas realizadas, as despesas incorridas e as respectivas provisões matemáticas previdenciárias, conforme o caso, de
forma a possibilitar o acompanhamento da sua situação ﬁnanceira e atuarial.
Seção V
Das Disposições Gerais
Art. 21. O segurado do SUPSEC, vinculado ao Plano de Custeio Financeiro na data de início de vigência desta Lei
Complementar, que, em razão de concurso público, for investido em novo cargo efetivo estadual, permanecerá vinculado a
este Plano de Custeio Financeiro, observado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. A manutenção da vinculação do segurado ao Plano de Custeio Financeiro, na forma do caput deste artigo,
não o excetua da incidência, quando cabível, da legislação pertinente ao regime de previdência complementar a que alude o
art. 40, §§14 a 16, da Constituição Federal, inclusive do disposto nesta Lei Complementar sobre a matéria.
Art. 22. Comporá a prestação de contas anual do Plano de Custeio Previdenciário, do Plano de Custeio Financeiro e do
Plano de Custeio Militar a avaliação atuarial anual correspondente, elaborada por entidades ou proﬁssionais legalmente
habilitados, observadas as normas legais e critérios técnicos aplicáveis a avaliações desta natureza.

Art. 23. Os órgãos e entidades integrantes dos Poderes Executivo, inclusive suas autarquias e fundações, Legislativo e
Judiciário, bem como os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e o Ministério Público Estadual deverão registrar
em seus cadastros todo o tempo anterior de serviço ou contribuição do novo servidor titular de cargo efetivo ou militar que
ingressar em seus quadros de pessoal após a publicação desta Lei Complementar, bem como dos atuais servidores ou
militares, para ﬁns gerenciais do SUPSEC, identiﬁcando as datas de início e de ﬁm de cada período existente,
independentemente de ter sido averbado ou não referido tempo.
............................................................................................................................................................
Art. 24. As contribuições previdenciárias previstas no inciso II do art. 6º, no inciso II do art. 9º e no inciso II do art. 12 desta Lei
Complementar serão repassadas aos respectivos Fundos, pelos órgãos e entidades, Poderes e instituições vinculados ao
SUPSEC até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao dia em que ocorrer o pagamento da remuneração dos segurados do Sistema.
Art. 25. Sem prejuízo das contribuições previstas no art. 24 desta Lei Complementar, o Estado do Ceará poderá propor,
quando necessário, a abertura de créditos adicionais, visando assegurar ao PREVID, ao FUNAPREV e ao PREVMILITAR a
alocação de recursos orçamentários destinados à cobertura de eventuais insuﬁciências ﬁnanceiras.

4.5.2 – A Segregação da Massa é a separação dos segurados vinculados ao RPPS em grupos distintos
que integrarão o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário e foi adotada pela Lei Complementar nº 123
de 2013 pelo Estado do Ceará, como forma de equacionamento do desequilíbrio atuarial a que foi
submetido o Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes
Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará – SUPSEC, Regime Básico de Previdência Social
do Estado do Ceará.
O Plano Previdenciário é um sistema estruturado com a ﬁnalidade de acumulação de recursos para
pagamento dos compromissos deﬁnidos no plano de benefícios do RPPS, sendo o seu plano de custeio
calculado atuarialmente segundo os conceitos dos Regimes Financeiros de Capitalização, regime em
que as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos
servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, acrescidas ao patrimônio existente, às receitas
por ele geradas e a outras espécies de aportes, sejam suﬁcientes para a formação dos recursos
garantidores a cobertura dos compromissos futuros do plano de benefícios e da taxa de
administração.
Já o Plano Financeiro, é um sistema estruturado somente no caso de segregação da massa, onde as
contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas
vinculados, são ﬁxadas sem objetivo de acumulação de recursos, onde as insuﬁciências ﬁnanceiras são
aportadas pelo ente federativo, sendo admitida a constituição de fundo ﬁnanceiro. Foi adotado neste
Plano Financeiro o Regime Financeiro de Repartição Simples, regime em que as contribuições
estabelecidas no Plano de Custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e
inativos e pelos pensionistas, em um determinado exercício, sejam suﬁcientes para o pagamento
dos benefícios nesse exercício, sem o propósito de acumulação de recursos, admitindo-se a
constituição de fundo previdencial para oscilação de risco;
· FUNAPREV [regime ﬁnanceiro de repartição simples] – servidores civis ingressantes até
31/12/2013
· PREVID [regime ﬁnanceiro de capitalização] – servidores civis ingressantes a partir de
01/01/2014
· PREVMILITAR [regime ﬁnanceiro de repartição simples] – servidores militares

PORTARIA MPS Nº 403, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008
Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações
atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, deﬁne parâmetros para a segregação da massa e dá outras providências.
Art.1º As avaliações e reavaliações atuariais com o objetivo de dimensionar os compromissos do Plano de Benefícios e
estabelecer o Plano de Custeio para a observância do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência
Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão ser elaboradas tendo como parâmetros
técnicos as normas ﬁxadas nesta portaria.
Seção I - Disposições Preliminares
Art. 2º Para os efeitos desta Portaria considera-se:
I - Equilíbrio Financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício
ﬁnanceiro; II - Equilíbrio Atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o ﬂuxo das receitas estimadas e das
obrigações projetadas,apuradas atuarialmente, a longo prazo;
III - Plano de Benefícios: o conjunto de benefícios de natureza previdenciária oferecidos aos segurados do respectivo
RPPS, segundo as regras constitucionais e legais previstas, limitados aos estabelecidos para o Regime Geral de
Previdência Social;
IV - Plano de Custeio: deﬁnição das fontes de recursos necessárias para o ﬁnanciamento dos benefícios oferecidos pelo
Plano de Benefícios e taxa de administração, representadas pelas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem
pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas ao respectivo RPPS e aportes
necessários ao atingimento do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, com detalhamento do custo normal e suplementar;
V - Atuário: proﬁssional técnico com formação acadêmica em ciências atuariais e legalmente habilitado para o exercício da
proﬁssão;
VI - Avaliação Atuarial: estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas, demográﬁcas e
econômicas da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suﬁciente e adequada, os recursos
necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano;
VII - Nota Técnica Atuarial: documento exclusivo de cada RPPS que descreve de forma clara e precisa as características
gerais dos planos de benefícios, a formulação para o cálculo do custeio e das reservas matemáticas previdenciárias, as
suas bases técnicas e premissas a serem utilizadas nos cálculos, contendo, no mínimo, os dados constantes do Anexo
desta Portaria;
VIII - Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA: documento exclusivo de cada RPPS que registra de forma
resumida as características gerais do plano e os principais resultados da avaliação atuarial;
IX - Parecer Atuarial: documento que apresenta, de forma conclusiva, a situação ﬁnanceira e atuarial do plano, certiﬁca a
adequação da base de dados e das hipóteses utilizadas na avaliação e aponta medidas para a busca e manutenção do
equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial;
X - Tábuas Biométricas: instrumentos estatísticos utilizados na avaliação atuarial que expressam as probabilidades de
ocorrência de eventos relacionados com sobrevivência, invalidez ou morte de determinado grupo de pessoas vinculadas
ao plano;
XI - Regime Financeiro de Capitalização: regime em que as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a
serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, acrescidas ao
patrimônio existente, às receitas por ele geradas e a outras espécies de aportes, sejam suﬁcientes para a
formação dos recursos garantidores a cobertura dos compromissos futuros do plano de benefícios e da taxa de
administração;
XII - Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura: regime em que as contribuições estabelecidas no plano
de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, em um determinado
exercício, sejam suﬁcientes para a constituição das reservas matemáticas dos benefícios iniciados por eventos que
ocorram nesse mesmo exercício, admitindo-se a constituição de fundo previdencial para oscilação de risco;
XIII - Regime Financeiro de Repartição Simples: regime em que as contribuições estabelecidas no plano de
custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, em um
determinado exercício, sejam suﬁcientes para o pagamento dos benefícios nesse exercício, sem o propósito de
acumulação de recursos, admitindo-se a constituição de fundo previdencial para oscilação de risco;

XIV - Reserva Matemática: montante calculado atuarialmente, em determinada data, que expressa, em valor presente, o
total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos do plano de benefícios ao longo do tempo;
XV - Custo Normal: o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS,
atuarialmente calculadas, conforme os regimes ﬁnanceiros e método de ﬁnanciamento adotados, referentes a
períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios;
XVI - Custo Suplementar: o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinadas à
cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déﬁcits gerados pela ausência ou insuﬁciência de
alíquotas de contribuição, inadequação da metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a
insuﬁciência de ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas previdenciárias;
XVII - Serviço Passado: a parcela do passivo atuarial dos servidores ativos, inativos e pensionistas,
correspondente ao período anterior ao ingresso no RPPS do respectivo ente federativo;
XVIII - Ativo do Plano: somatório de todos os bens e direitos vinculados ao plano;
XIX - Segregação da Massa: a separação dos segurados vinculados ao RPPS em grupos distintos que integrarão o Plano
Financeiro e o Plano Previdenciário;
XX - Plano Previdenciário: sistema estruturado com a ﬁnalidade de acumulação de recursos para pagamento dos
compromissos deﬁnidos no plano de benefícios do RPPS, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente segundo
os conceitos dos regimes ﬁnanceiros de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples e, em
conformidade com as regras dispostas nesta Portaria;
XXI - Plano Financeiro: sistema estruturado somente no caso de segregação da massa, onde as contribuições a serem
pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são ﬁxadas sem objetivo de
acumulação de recursos, sendo as insuﬁciências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundo
ﬁnanceiro;
XXII - Índice de Cobertura: relação entre o Ativo Real Líquido e a Reserva Matemática Previdenciária calculada pelo
Método do Crédito Unitário Projetado.
XXIII - Data da Avaliação: a data focal para o cálculo do valor atual dos compromissos futuros do plano de benefícios, das
necessidades de custeio e para preciﬁcação dos ativos e apuração do resultado atuarial.
Art. 3º As avaliações e reavaliações atuariais obedecerão às premissas e diretrizes ﬁxadas na Nota Técnica Atuarial do
respectivo RPPS e os resultados deverão constar do Parecer Atuarial.
Seção II - Dos Regimes Financeiros nas Avaliações e Reavaliações Atuariais
Art. 4º Os RPPS poderão adotar os seguintes regimes de ﬁnanciamento de seu plano de benefícios para observância
do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial:
I - Regime Financeiro de Capitalização;
II - Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura;
III - Regime Financeiro de Repartição Simples.
§ 1º O Regime Financeiro de Capitalização será utilizado como o mínimo aplicável para o ﬁnanciamento das
aposentadorias programadas e pensões por morte de aposentado.
§ 2º O Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura será utilizado como o mínimo aplicável para o
ﬁnanciamento dos benefícios não programáveis de aposentadoria por invalidez e pensão por morte de segurados em
atividade.
§ 3º O Regime Financeiro de Repartição Simples será utilizado como mínimo aplicável para o ﬁnanciamento dos benefícios
de auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família.
§ 4º O método de ﬁnanciamento atuarial mínimo para apuração do custo normal dos benefícios avaliados no Regime
Financeiro de Capitalização será o Crédito Unitário Projetado, devendo constar a perspectiva de crescimento das
alíquotas na Nota Técnica Atuarial e no Relatório da Avaliação Atuarial.
Seção III - Das Hipóteses Atuariais
Art. 5º O ente federativo, a unidade gestora do RPPS e o atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial
deverão eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, demográﬁcas, econômicas e ﬁnanceiras adequadas às
características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos
futuros do RPPS, obedecidos os parâmetros mínimos de prudência estabelecidos nesta Portaria, tendo como referência
as hipóteses e premissas consubstanciadas na Nota Técnica Atuarial do respectivo RPPS.
§ 1º A Nota Técnica Atuarial deverá ser encaminhada à Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPS, como

fundamento de observância do Equilíbrio Financeiro e Atuarial do RPPS, até a data de exigência do DRAA no exercício de
2010, contendo os elementos mínimos estabelecidos no Anexo desta Portaria, devidamente assinada pelo representante
legal do ente, pelo dirigente da unidade gestora e pelo atuário responsável.
§ 2º Na instituição do RPPS, a Nota Técnica Atuarial deverá ser encaminhada à SPS até a data de envio do primeiro DRAA.
§ 3º A avaliação atuarial inicial e as reavaliações do RPPS deverão ter como base a Nota Técnica Atuarial apresentada à
SPS.
§ 4º No caso de segregação da massa, a Nota Técnica Atuarial deverá estar segregada por plano.
§ 5º A Nota Técnica Atuarial poderá ser alterada mediante termo aditivo e justiﬁcativa técnica apresentados à SPS pelo ente
federativo, devidamente chancelados pelas autoridades previstas no §1º.
Art. 6º Para as avaliações e reavaliações atuariais deverão ser utilizadas as Tábuas Biométricas Referenciais para
projeção dos aspectos biométricos dos segurados e de seus dependentes mais adequadas à respectiva massa, desde que
não indiquem obrigações inferiores às alcançadas pelas seguintes tábuas:
I - Sobrevivência de Válidos e Inválidos: Tábua atual de mortalidade elaborada para ambos os sexos pelo Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatísticas - IBGE, divulgada no endereço eletrônico do MPS na rede mundial de computadores Internet www.previdencia. gov.br, como limite mínimo de taxa de sobrevivência.
II - Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas, como limite mínimo de taxa de entrada em invalidez.
Art. 7º A avaliação atuarial deverá contemplar as perspectivas de alteração futura no perﬁl e na composição da massa de
segurados.
§ 1º A rotatividade máxima admitida será de 1% (um por cento) ao ano.
§ 2º A expectativa de reposição de servidores não poderá resultar em aumento da massa de segurados ativos e os critérios
deverão ser demonstrados e justiﬁcados na Nota Técnica Atuarial.
§ 3º Deverão constar do Relatório da Avaliação Atuarial os critérios deﬁnidos pela Nota Técnica Atuarial e a separação
entre os compromissos, custos e demais informações relativos aos integrantes da geração atual e das gerações futuras.
Art. 8º A taxa real mínima de crescimento da remuneração ao longo da carreira será de 1% (um por cento) ao ano.
Art. 9º A taxa real de juros utilizada na avaliação atuarial deverá ter como referência a meta estabelecida para as aplicações
dos recursos do RPPS na Política de Investimentos do RPPS, limitada ao máximo de 6% (seis por cento) ao ano.
Parágrafo único. É vedada a utilização de eventual perspectiva de ganho real superior ao limite de 6% (seis por cento) ao
ano como fundamento para cobertura de déﬁcit atuarial.
Art. 10. Os benefícios de auxílio-doença, salário-família e salário-maternidade deverão ter os seus custos apurados a partir
dos valores efetivamente despendidos pelo RPPS, não podendo ser inferior à média dos dispêndios dos três últimos
exercícios, exceto quando houver fundamentada expectativa de redução desse custo, demonstrada no Parecer Atuarial.
Parágrafo único. Na instituição do RPPS o custo dos benefícios de que trata o caput deverá ser apurado a partir do histórico
dos pagamentos feitos pelo RGPS para os servidores do respectivo ente federativo.
Art. 11. Poderão ser computados, na avaliação atuarial, os valores a receber em virtude da compensação previdenciária
pelo RPPS que, na condição de regime instituidor, possua convênio ou acordo de cooperação técnica em vigor para
operacionalização da compensação previdenciária com os regimes de origem.
§ 1º O cálculo do valor da compensação previdenciária a receber pelo RPPS que tenha formalizado acordo de cooperação
técnica ou convênio, deverá estar fundamentado em base cadastral atualizada, completa e consistente, inclusive no que
se refere ao tempo de contribuição do segurado para o regime de origem.
§ 2º Na Nota Técnica Atuarial e na Avaliação Atuarial, deverá ser indicada a metodologia de cálculo utilizada para a
determinação do valor da compensação previdenciária a receber, devendo ﬁcar à disposição da SPS os demonstrativos
dos valores a compensar, discriminados por benefício e a documentação correspondente, pelo prazo de cinco anos
contados da data da avaliação.
§ 3º Não constando da base cadastral os valores das remunerações ou dos salários-de-contribuição de cada servidor no
período a compensar com o regime previdenciário de origem, o cálculo do valor individual a receber não poderá ser maior
que o valor médio per capita do ﬂuxo mensal de compensação dos requerimentos já deferidos, vigentes na data-base da
avaliação atuarial.
§ 4º Na ausência de requerimentos já deferidos, o cálculo do valor individual a receber terá como limite o valor médio per
capita dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, divulgado mensalmente no endereço
eletrônico do Ministério da Previdência Social - MPS na rede mundial de computadores - Internet - www. previdencia. gov.
br.
§ 5º Caso a base cadastral esteja incompleta ou inconsistente, inclusive no que se refere ao tempo de contribuição para o

regime de origem, o valor da compensação previdenciária a receber poderá ser estimado, ﬁcando sujeito ao limite global de
10% (dez por cento) do Valor Atual dos Benefícios Futuros do plano de benefícios.
§ 6º Em qualquer hipótese, é admitido o cômputo dos valores a receber em virtude da compensação previdenciária pelo
RPPS apenas para a geração atual.

Seção IV - Da Base Cadastral
.........................................................................................................................................................
Seção V - Da Apuração do Resultado Atuarial
Art. 16. Nas reavaliações atuariais anuais deverá ser efetuada a análise comparativa entre os resultados das três últimas
avaliações atuariais, no mínimo.
Art. 17. As avaliações e reavaliações atuariais indicarão o valor presente dos compromissos futuros do plano de benefícios
do RPPS, suas necessidades de custeio e o resultado atuarial.
§ 1º O passivo atuarial do RPPS é representado pelas reservas matemáticas previdenciárias que correspondem aos
compromissos líquidos do plano de benefícios.
§ 2º Na hipótese do RPPS constituir fundo previdencial para oscilação de risco este deverá compor o passivo atuarial.
§ 3º As reservas matemáticas previdenciárias serão registradas no Passivo Exigível a Longo Prazo, no grupo de contas
denominado Provisões Matemáticas Previdenciárias, observado o detalhamento estabelecido no Plano de Contas
aplicável aos RPPS.
§ 4º O resultado atuarial será obtido pela diferença entre o passivo atuarial e o ativo real líquido, sendo este representativo
dos recursos já acumulados pelo RPPS.
§ 5º Poderão ser incluídos como ativo real líquido os créditos a receber do ente federativo, desde que:
I - os valores estejam devidamente reconhecidos e contabilizados pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade
gestora do RPPS;
II - os valores tenham sido objeto de parcelamento celebrado de acordo com as normas gerais estabelecidas pelo
Ministério da Previdência Social; e
III - o ente federativo esteja adimplente em relação ao pagamento das parcelas.
§ 7º A Avaliação Atuarial indicará o plano de custeio necessário, a partir de sua realização, para a cobertura do custo normal
e do custo suplementar do plano de benefícios do RPPS.
§ 8º O plano de custeio contemplará o valor necessário para a cobertura da taxa de administração deﬁnida para o RPPS.
Art. 18. No caso da avaliação indicar déﬁcit atuarial deverá ser apresentado no Parecer Atuarial plano de amortização para
o seu equacionamento.
§ 1º O plano de amortização deverá estabelecer um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam acumulados
os recursos necessários para a cobertura do déﬁcit atuarial.
§ 2º O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, respeitando sempre o período
remanescente para o equacionamento, contado a partir do marco inicial estabelecido pela implementação do plano de
amortização inicial.
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a partir do seu
estabelecimento em lei do ente federativo.
§ 1º O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar ou em aportes
periódicos cujos valores sejam preestabelecidos.
§ 2º A deﬁnição do plano de amortização deverá ser acompanhada de demonstração da viabilidade orçamentária e
ﬁnanceira para o ente federativo, inclusive dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000.
§ 3º Poderão ser aportados ao RPPS, mediante lei do ente federativo, bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza
para constituição dos fundos referidos no art. 249 da Constituição Federal, para o equacionamento do déﬁcit atuarial,
desde que garantidas a solvência e a liquidez do plano de benefícios.
Seção VI - Da Segregação da Massa
Art. 20. Na hipótese da inviabilidade do plano de amortização previsto nos art. 18 e 19 para o equacionamento do déﬁcit
atuarial do RPPS, será admitida a segregação da massa de seus segurados, observados os princípios da eﬁciência e
economicidade na realocação dos recursos ﬁnanceiros do RPPS e na composição das submassas, e os demais
parâmetros estabelecidos nesta Portaria.

§ 1º A segregação da massa existente na data de publicação da lei que a instituir poderá tomar por base a data de ingresso
do segurado no ente federativo na condição de servidor titular de cargo efetivo vinculado ao RPPS, a idade do segurado ou
a sua condição de servidor em atividade, aposentado ou pensionista, admitindo-se a conjugação desses parâmetros, para
ﬁns de alocação dos segurados ao Plano Financeiro e ao Plano Previdenciário.
§ 2º O Plano Financeiro deve ser constituído por um grupo fechado em extinção sendo vedado o ingresso de novos
segurados, os quais serão alocados no Plano Previdenciário.
§ 4º A proposta de segregação da massa dos segurados do RPPS deverá ser submetida à aprovação da SPPS,
acompanhada da avaliação atuarial e justiﬁcativa técnica apresentada pelo ente federativo.
§ 5º A justiﬁcativa técnica de que trata o parágrafo anterior deverá demonstrar a viabilidade orçamentária e ﬁnanceira da
segregação para o ente federativo, por meio dos ﬂuxos das receitas e despesas do Plano Financeiro e do Plano
Previdenciário, inclusive os impactos nos limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 6º Não serão admitidos como forma de equacionamento do déﬁcit atuarial quaisquer outros modelos de agrupamentos
ou desmembramentos de massas ou submassas de segurados ou a adoção de datas futuras, que contrariem o disposto
neste artigo.
Art. 21. A segregação da massa será considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo,
mediante a separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes.
§ 1º O relatório da avaliação atuarial deverá demonstrar como se dará a separação dos recursos entre o Plano Financeiro e
o Plano Previdenciário, devendo ser observado que todos os recursos já acumulados pelo RPPS deverão ser destinados
ao Plano Previdenciário.
§ 2º Uma vez implementada a segregação da massa, ﬁca vedada qualquer espécie de transferência de segurados,
recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, não se admitindo, também, a previsão da
destinação de contribuições de um grupo para o ﬁnanciamento dos benefícios do outro grupo.
§ 3º A avaliação atuarial que indicar a segregação da massa e as reavaliações atuariais anuais posteriores deverão apurar
separadamente, sem prejuízo de outras informações solicitadas em conformidade com o art. 15 desta Portaria:
I - Para o Plano Financeiro: o resultado atuarial e as projeções atuariais de receitas e despesas avaliados a taxa real de
juros referencial de 0% (zero por cento).
II - Para o Plano Previdenciário: o resultado atuarial, o plano de custeio necessário e as projeções atuariais de receitas e
despesas.
Art. 22. Observado o disposto no artigo 25, o RPPS que implementar a segregação da massa, somente poderá alterar os
seus parâmetros ou desfazê-la, mediante prévia aprovação da SPS.
Seção VII - Do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA
Art. 23. Os resultados da avaliação atuarial inicial e das reavaliações anuais deverão ser encaminhados à SPS, por
intermédio do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA, conforme modelo e instruções de preenchimento
disponíveis no endereço eletrônico do MPS na Internet - www.previdencia.gov.br.
...........................................................................................................................................................
Seção VIII - Das Disposições Gerais e Finais
Art. 25. A revisão do plano de custeio que implique em redução das alíquotas ou aportes destinados ao RPPS deverá ser
submetida previamente à aprovação da SPPS e deverá atender, cumulativamente, os seguintes parâmetros:
I - Índice de Cobertura igual ou superior a 1,25 em, no mínimo, cinco exercícios consecutivos, para os planos
superavitários;
II - a avaliação atuarial indicativa da revisão tenha sido fundamentada em base cadastral atualizada, completa e
consistente, inclusive no que se refere ao tempo de serviço e de contribuição anterior dos segurados;
III - os bens, direitos e demais ativos considerados na apuração do resultado atuarial estejam avaliados a valor de mercado
e apresentem liquidez compatível com as obrigações do plano de benefícios;
............................................................................................................................................................
Art. 26. Independentemente da forma de estruturação do RPPS as eventuais insuﬁciências ﬁnanceiras para o pagamento
dos benefícios previstos no Plano de Benefícios são de responsabilidade do tesouro do respectivo ente federativo.
Art. 27. A SPS realizará a análise e acompanhamento dos resultados das avaliações atuariais e deﬁnirá, por meio de seus
relatórios, pareceres e notiﬁcações, as situações não previstas nas Normas de Atuária Aplicáveis aos RPPS.

5 – HISTÓRICO DE GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO
CEARÁ
5.1 – Custo de transição e aportes
Quando foi o criado em 1999, o RPPS do Estado do Ceará já possuía no novo sistema – SUPSEC –
um grande valor em Serviço Passado, uma grande massa de não segurados, pensionistas do IPEC,
aposentados (que recebiam benefícios previdenciários de forma premial) e servidores em atividade que
pagavam alíquotas menores ao IPEC. Era necessário arcar com o custo de transição na migração para o
novo regime. Esses valores não foram transferidos e não tiveram sua programação realizada, para serem
aportados ao Fundo Previdenciário em busca do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial do RPPS.
Serviço Passado: a parcela do passivo atuarial dos servidores ativos, inativos e pensionistas, correspondente ao
período anterior ao ingresso no RPPS do respectivo ente federativo;

Art.4º - São contribuintes obrigatórios do Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e
Militares, dos Agentes Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará – SUPSEC:
I - os servidores públicos ativos e inativos de todos os Poderes, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas do
Estado e dos Municípios, dos órgãos e entidades da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional,
exceto os exclusivamente ocupantes de
cargo de provimento em comissão;
II - os servidores públicos militares ativos, da reserva remunerada e os reformados;
III - o Governador, o Vice-Governador, os Secretários e Subsecretários de Estado e os que lhe são equiparados, desde
que ocupantes de cargo efetivo no serviço público estadual;
IV - os Magistrados, os membros do Ministério Público e os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos
Municípios, ativos e inativos;
V - os serventuários da Justiça indicados na parte ﬁnal do §8º do art.331 da Constituição Estadual;
VI - os pensionistas do Estado, inclusive dos contribuintes enumerados nos incisos anteriores, bem como os atuais
beneﬁciários dos montepios civis e da pensão policial militar extintos nos termos desta Lei Complementar,
excetuando os pensionistas amparados pela Leis Estaduais nºs7.955, de 5 de abril de 1965, e nº9.786, de 4 de
dezembro de 1973;
VII- as pensionistas da extinta Carteira Parlamentar;
VIII - as pensionistas a que se refere a Lei Estadual nº1.776, de 16 de maio de 1953.
§2º - Os contribuintes indicados nos incisos VI a VIII deste artigo não são segurados do SUPSEC, contribuindo a
título de diversiﬁcação da base de ﬁnanciamento, para preservação da capacidade de pagamento dos benefícios
patrocinados pelo sistema, nos termos do art.194, inciso VI da Constituição Federal.
§3º - Excluem-se da contribuição obrigatória do Sistema Único de Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militares,
os aposentados, pensionistas e militares da reserva remunerada acima de 70 anos, assim como os aposentados por
invalidez, neste caso após nova perícia.

A tabela abaixo, com um extrato das despesas e receitas previdenciárias, mostra que o Estado não
realizou aportes para a constituição do Fundo Previdenciário, como prevê a lei. As contribuições dos
servidores ativos, que deveriam ser depositadas em fundo contábil especíﬁco para capitalização, eram
utilizadas para pagamento imediato dos benefícios previdenciários correntes. Os aportes realizados a partir
de 2005 eram feitos apenas com o objetivo de complementar o pagamento dos benefícios previdenciários
correntes.

5.2 – Receitas de Privatizações tiveram outros destinos
Foram realizadas várias privatizações de empresas estatais no Estado do Ceará, com o objetivo de
aporte das receitas para constituição do Fundo Previdenciário do SUPSEC. Mas infelizmente as receitas
com as vendas do patrimônio do Estado tiveram outros destinos.

A Coelce foi transferida para a iniciativa privada, no mês de abril de 1998, por R$ 987 milhões.
Atualizando esse valor para julho de 2018 têm-se o valor estimado de R$3,3 bilhões.

5.3 – Plano de Amortização não realizado
Desde o início, na implantação do RPPS no Estado do Ceará, quando da primeira avaliação atuarial,
o Estado deveria ter instituído um Plano de Amortização para constituir o Fundo Previdenciário e atingir o
equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial.
A primeira medida em caso de desequilíbrio atuarial é a produção de um Plano de Amortização em
35 anos, para constituição do Fundo Previdenciário do RPPS.
A legislação torna obrigatório o planejamento da amortização para sanar o desequilíbrio ﬁnanceiro e
atuarial, mesmo assim desde 2004, além de não realizar o Plano de Amortização, o Estado do Ceará
consegue emitir judicialmente a CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária, o que permite a
manutenção das transferências constitucionais sem sanções.
Na instituição de um Plano de Amortização, existe até a possibilidade de se criar uma alíquota
suplementar que vise o equacionamento do déﬁcit atuarial e constituição do Fundo Previdenciário dos
servidores.
PORTARIA MPS Nº 403, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008
.......................................................................................................................................................................
Art. 18. No caso da avaliação indicar déﬁcit atuarial deverá ser apresentado no Parecer Atuarial plano de amortização para o
seu equacionamento.
§ 1º O plano de amortização deverá estabelecer um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam acumulados os
recursos necessários para a cobertura do déﬁcit atuarial.
§ 2º O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, respeitando sempre o período
remanescente para o equacionamento, contado a partir do marco inicial estabelecido pela implementação do plano de
amortização inicial.
.......................................................................................................................................................................
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a partir do seu
estabelecimento em lei do ente federativo.
§ 1º O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar ou em aportes
periódicos cujos valores sejam preestabelecidos.
§ 2º A deﬁnição do plano de amortização deverá ser acompanhada de demonstração da viabilidade orçamentária e
ﬁnanceira para o ente federativo, inclusive dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000.
§ 3º Poderão ser aportados ao RPPS, mediante lei do ente federativo, bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza
para constituição dos fundos referidos no art. 249 da Constituição Federal, para o equacionamento do déﬁcit atuarial, desde
que garantidas a solvência e a liquidez do plano de benefícios.

Conforme a portaria 746 do MPS, a origem dos recursos do aporte a ser realizado pelo Estado é
o orçamento do próprio ente.
PORTARIA Nº 746, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
Art. 1º O Aporte para Cobertura do Déﬁcit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS instituído pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios em conformidade com a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, de que trata a
Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 19 de agosto de 2010 deverá atender às seguintes condições:
I - se caracterize como despesa orçamentária com aportes destinados, exclusivamente, à cobertura do déﬁcit atuarial do
RPPS conforme plano de amortização estabelecido em lei especíﬁca do respectivo ente federativo; e
II - sejam os recursos decorrentes do Aporte para Cobertura de Déﬁcit Atuarial do RPPS utilizados para o pagamento de
benefícios previdenciários dos segurados vinculados ao Plano Previdenciário de que trata o art. 2º, inciso XX, da Portaria
MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2008.
§ 1º Os Aportes para Cobertura de Déﬁcit Atuarial do RPPS ﬁcarão sob a responsabilidade da Unidade Gestora, devendo:
I - ser controlados separadamente dos demais recursos de forma a evidenciar a vinculação para qual foram instituídos; e
II - permanecer devidamente aplicados em conformidade com as normas vigentes, no mínimo, por 05 (cinco) anos.
§ 2º Para ﬁns desta Portaria não se caracterizam como Aporte os repasses feitos à Unidade Gestora em decorrência de
alíquota de contribuição normal e suplementar.

5.4 – A Segregação de Massas realizada em 2013
Quando o Estado do Ceará decidiu pela segregação de massas de segurados, ao invés de instituir
um Plano de Amortização de 35 anos para recuperar o RPPS, o fez com um Plano Financeiro para
equalização do passivo atuarial existente conforme §4º e §5º do art.20 da Portaria 403/2008 do MPS,
portanto não há que se falar em aumento de alíquota para cobertura de insuﬁciências ﬁnanceiras, pois na

proposta de segregação de massas apresentada pelo Estado do Ceará ao MPS, obrigatoriamente
constavam os estudos sobre a viabilidade orçamentária e ﬁnanceira, com a apresentação de um Plano
Financeiro com a projeção dos ﬂuxos e seus impactos nos limites de gastos impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, aprovado pela SPS.
Note-se que o Fundo Financeiro não objetiva acumular recursos, não há como buscar o equilíbrio
atuarial, porque as alíquotas são calculadas em fórmula atuarial para acumular, capitalizar e construir um
fundo previdenciário em 35 anos, atualmente no caso do Ceará o PREVID, para servidores que foram
admitidos no serviço público à partir de 01/01/2014.
O Fundo Financeiro apenas funciona como um ﬂuxo de caixa, onde o Estado apura as contribuições
do grupo em extinção, apura outras receitas e complementa, com recursos do tesouro, o pagamento dos
benefícios previdenciários correntes do grupo segregado. Este ﬂuxo será mantido até a extinção do grupo,
com o falecimento da(o) última(o) pensionista.
Os Fundos Financeiros criados em 01/01/2014 pela segregação de massas no Estado do
Ceará em 16/09/2013 pela LC 123, (FUNAPREV e PREVMILITAR) não possuem o condão de justiﬁcar
a oneração da alíquota de contribuição previdenciária.

PORTARIA MPS Nº 403, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008
..............................................................................................................................................................
Seção VI - Da Segregação da Massa
Art. 20. Na hipótese da inviabilidade do plano de amortização previsto nos art. 18 e 19 para o equacionamento do déﬁcit atuarial do
RPPS, será admitida a segregação da massa de seus segurados, observados os princípios da eﬁciência e economicidade na
realocação dos recursos ﬁnanceiros do RPPS e na composição das submassas, e os demais parâmetros estabelecidos nesta
Portaria.
........................................................................................................................................................................
§ 2º O Plano Financeiro deve ser constituído por um grupo fechado em extinção sendo vedado o ingresso de novos segurados, os
quais serão alocados no Plano Previdenciário
........................................................................................................................................................................
§ 4º A proposta de segregação da massa dos segurados do RPPS deverá ser submetida à aprovação da SPPS, acompanhada da
avaliação atuarial e justiﬁcativa técnica apresentada pelo ente federativo.
§ 5º A justiﬁcativa técnica de que trata o parágrafo anterior deverá demonstrar a viabilidade orçamentária e ﬁnanceira da
segregação para o ente federativo, por meio dos ﬂuxos das receitas e despesas do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário,
inclusive os impactos nos limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
.........................................................................................................................................................................§ 1º O relatório da
avaliação atuarial deverá demonstrar como se dará a separação dos recursos entre o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário,
devendo ser observado que todos os recursos já acumulados pelo RPPS deverão ser destinados ao Plano Previdenciário.
§ 2º Uma vez implementada a segregação da massa, ﬁca vedada qualquer espécie de transferência de segurados, recursos ou
obrigações entre o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, não se admitindo, também, a previsão da destinação de
contribuições de um grupo para o ﬁnanciamento dos benefícios do outro grupo.
§ 3º A avaliação atuarial que indicar a segregação da massa e as reavaliações atuariais anuais posteriores deverão apurar
separadamente, sem prejuízo de outras informações solicitadas em conformidade com o art. 15 desta Portaria:
I - Para o Plano Financeiro: o resultado atuarial e as projeções atuariais de receitas e despesas avaliados a taxa real de juros
referencial de 0% (zero por cento).
II - Para o Plano Previdenciário: o resultado atuarial, o plano de custeio necessário e as projeções atuariais de receitas e
despesas.

NOTA TÉCNICA Nº 03/2015/DRPSP/SPPS/MPS MPS/SPPS/DRPSP
129. Assim, a dispensa de aplicação do regime ﬁnanceiro de capitalização para o ﬁnanciamento dos benefícios programáveis
desse grupo decorre da constatação de que estão esgotadas as possibilidades de amortização regular do déﬁcit utilizando-se os
modelos baseados em projeções atuariais, devendo o seu equacionamento ser alcançado por tratamento meramente ﬁnanceiro,
circunstância em que cabe ao tesouro público complementar, em cada competência, os recursos necessários ao
pagamento dos correspondentes benefícios (diferença entre as contribuições arrecadadas e as despesas
previdenciárias incorridas em cada mês).
133. Com a segregação da massa de segurados, ﬁca, pois, delineado o divisor de águas entre a gestão em regime de
capitalização para o Plano Previdenciário, que albergará, inclusive, os novos entrados (servidores que ainda serão admitidos),
e a gestão em regime de repartição simples para o Plano Financeiro, que, como já mencionado, é um grupo fechado a novos
entrados e, portanto, a ser extinto depois do último pagamento ao último aposentado ou pensionista a ele vinculado.
134. Nos termos da Portaria MPS n° 403/2008, a proposta de segregação da massa será submetida à aprovação da SPPS,
acompanhada da avaliação atuarial e da justiﬁcativa técnica que demonstre a viabilidade orçamentária e ﬁnanceira da

PORTARIA MPS Nº 403, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008
Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência
Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deﬁne parâmetros para a
segregação da massa e dá outras providências.
........................................................................................................................................................................
Art. 26. Independentemente da forma de estruturação do RPPS as eventuais insuﬁciências ﬁnanceiras para o
pagamento dos benefícios previstos no Plano de Benefícios são de responsabilidade do tesouro do respectivo ente
federativo.
........................................................................................................................................................................
XIII - Regime Financeiro de Repartição Simples: regime em que as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a
serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, em um determinado exercício,
sejam suﬁcientes para o pagamento dos benefícios nesse exercício, sem o propósito de acumulação de recursos,
admitindo-se a constituição de fundo previdenciário para oscilação de risco;
XXI - Plano Financeiro: sistema estruturado somente no caso de segregação da massa, onde as contribuições a serem
pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são ﬁxadas sem
objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuﬁciências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição
de fundo ﬁnanceiro;
XX - Plano Previdenciário: sistema estruturado com a ﬁnalidade de acumulação de recursos para pagamento dos
compromissos deﬁnidos no plano de benefícios do RPPS, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente
segundo os conceitos dos regimes ﬁnanceiros de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição
Simples e, em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria;

5.5.2 – FUNAPREV – organizado como Fundo Financeiro (e não Previdenciário) e tendo um Plano
Financeiro de Custeio, as insuﬁciências serão aportadas pelo Ente Federativo, no caso o Estado do Ceará.
Não existe previsão para aumento de alíquota por ajuste de cálculo atuarial.

Lei Complementar nº 123 de 16 de setembro de 2013
Art. 24. As contribuições previdenciárias previstas no inciso II do art. 6º, no inciso II do art. 9º e no inciso II do art. 12 desta Lei
Complementar serão repassadas aos respectivos Fundos, pelos órgãos e entidades, Poderes e instituições vinculados ao
SUPSEC até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao dia em que ocorrer o pagamento da remuneração dos segurados do Sistema.
Art. 25. Sem prejuízo das contribuições previstas no art. 24 desta Lei Complementar, o Estado do Ceará poderá propor,
quando necessário, a abertura de créditos adicionais, visando assegurar ao PREVID, ao FUNAPREV e ao
PREVMILITAR a alocação de recursos orçamentários destinados à cobertura de eventuais insuﬁciências
ﬁnanceiras.

Considerando o regime ﬁnanceiro de repartição simples, a título de comparação, na avaliação
atuarial para 2019 do FUNAPREV o CUSTO NORMAL representativo da previsão de despesas totais com
benefícios para o ano de 2019 é de 93,78% sobre salários de contribuição. As alíquotas “deveriam” ter os
seguintes valores: 31,26% do servidor + 62,52% do ente). Um verdadeiro conﬁsco.
O Plano de Custeio Financeiro FUNAPREV não possui caráter contributivo, acumulativo e de
capitalização e além das contribuições dos servidores e do Estado, tem previsão na LC nº 123 de 2013, de
várias fontes de receitas para cobertura do pagamento dos benefícios previdenciários, e na hipótese de
insuﬁciência ﬁnanceira para pagamento dos mesmos a responsabilidade é do tesouro do ente federativo.
As fontes de receitas do Fundo Financeiro FUNAPREV previstas na LC 123 de 2013:
Art. 9º Constituem receitas do Fundo Financeiro FUNAPREV:
I - as contribuições previdenciárias regulares mensais dos segurados civis, ativos e inativos, e dos pensionistas vinculados
ao Plano de Custeio Financeiro, conforme alíquota prevista na legislação estadual vigente;
II - as contribuições previdenciárias regulares mensais dos órgãos e entidades integrantes dos Poderes Executivo, inclusive
suas autarquias e fundações, Legislativo e Judiciário, bem como dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e do
Ministério Público Estadual, referentes aos respectivos beneﬁciários civis indicados no inciso I deste artigo, conforme
alíquota prevista na legislação estadual vigente;
III - os valores decorrentes de aportes extraordinários do Tesouro Estadual para honrar o pagamento dos benefícios
em fruição aos beneﬁciários civis vinculados ao Plano de Custeio Financeiro, conforme previsto nas regras
nacionais gerais para a organização e o funcionamento de Regimes Próprios de Previdência Social;
IV - os valores da compensação previdenciária entre os regimes de previdência social, na forma estabelecida na
Constituição Federal e legislação aplicável, relativos aos beneﬁciários civis vinculados ao Plano de Custeio Financeiro;

operação para o ente federativo, por meio do ﬂuxo de receitas e despesas e, inclusive, da evidenciação dos impactos nos
limites de gastos impostos pela LRF.
Os §§ 4º e 5° do art. 20 desse ato ministerial relacionam os documentos a serem apresentados para a prévia aprovação:
Art. 20. Na hipótese da inviabilidade do plano de amortização previsto nos art. 18 e 19 para o equacionamento do déﬁcit
atuarial do RPPS, será admitida a segregação da massa de seus segurados, observados os princípios da eﬁciência e
economicidade na realocação dos recursos ﬁnanceiros do RPPS e na composição das submassas, e os demais parâmetros
estabelecidos nesta Portaria.
...........................................................................................................................................................
§ 4º A proposta de segregação da massa dos segurados do RPPS deverá ser submetida à aprovação da SPPS,
acompanhada da avaliação atuarial e justiﬁcativa técnica apresentada pelo ente federativo.
§ 5º A justiﬁcativa técnica de que trata o parágrafo anterior deverá demonstrar a viabilidade orçamentária e ﬁnanceira da
segregação para o ente federativo, por meio dos ﬂuxos das receitas e despesas do Plano Financeiro e do Plano
Previdenciário, inclusive os impactos nos limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
...................................................................................................................................................
135. Assim, para a aprovação da segregação da massa, a norma exige o prévio envio de uma proposta (minuta de projeto de
lei), que, para ser analisada, à luz dos princípios da eﬁciência e economicidade na alocação dos recursos ﬁnanceiros dos
RPPS, deve vir acompanhada da avaliação atuarial e justiﬁcativa técnica, com a demonstração da viabilidade orçamentária e
ﬁnanceira por meio dos ﬂuxos das receitas e despesas dos Planos Financeiro e Previdenciário.

5.5 Os Fundos Financeiros: FUNAPREV e PREVMILITAR – em extinção
5.5.1 – Quando o Estado decidiu pela criação dos Fundos Financeiros FUNAPREV e PREVMILITAR, ele
desistiu de constituir seus respectivos Fundos Previdenciários criados em 1999, com aportes do tesouro e
acúmulo/capitalização das contribuições previdenciárias durante 15 anos, e assumiu o passivo pelo
pagamento dos benefícios previdenciários dos grupos segregados para estes fundos, através de Planos de
Custeios apresentados e aprovados pelo SPS.
Como visto, no caso do Ceará, o Estado teve 15 anos (1999-2013) para construir os Fundos
Previdenciários, através do depósito e capitalização das contribuições previdenciárias e dos aportes do
ente para alcance do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, mas não o fez. Utilizou as contribuições para
pagamento de benefícios previdenciários correntes e não realizou nenhum aporte para construção dos
Fundos Previdenciários.
Não há que se falar em aumento de alíquota previdenciária para compensar o Plano de Custeio dos
Fundos Financeiros criados em 01/01/2014 no Estado do Ceará. A alíquota é deﬁnida por critérios atuariais
e é única para todo o RPPS do Estado. A oneração da alíquota é prevista no ajuste atuarial para os Planos
Previdenciários, e como alíquota única, atende aos Planos de Custeio Financeiro e Previdenciário.
O compromisso pelas insuﬁciências ﬁnanceiras dos Fundos Financeiros criados em 01/01/2014 é
do Estado do Ceará e suas provisões ﬁnanceiras são contabilizadas no orçamento do Estado, conforme
Plano de Custeio Financeiro, cuja viabilidade proposta pelo ente, foi aprovada pela Secretaria de
Previdência Social do MPS.
O Estado do Ceará possui uma relação média de 1:1 - um servidor aposentado para um servidor em
atividade, desta forma todas as contribuições somadas durante um exercício não são suﬁcientes para o
pagamento dos benefícios no mesmo exercício, para isso precisaríamos de uma relação de quase 03 (três)
ativos para cada aposentado.
Além do mais, o regime de repartição simples deve ser aplicado para sistemas
previdenciários em que a massa de participantes tenha alcançado um estado estacionário, onde as
despesas previstas apresentem estabilidade, devidamente demonstrada nas avaliações atuariais
anuais. No caso do estado do Ceará, as despesas ainda crescem e alcançarão o pico somente em 10
(dez) anos.
Conforme o inciso XIII da Portaria 403 do MPS abaixo, quando da formulação dos Planos de Custeio
FUNAPREV e PREVID, o governo do Estado do Ceará tinha conhecimento prévio de que o Regime
Financeiro de Repartição Simples adotado para os Fundos, não seria suﬁciente, para isso compôs várias
fontes de receitas e, exclusivamente para estes Fundos, a previsão de aporte do tesouro do Estado
para cobrir insuﬁciências ﬁnanceiras no pagamento dos benefícios previdenciários.

Conforme Parecer Atuarial do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial -DRAA do
FUNAPREV de 2019, na página 58 (abaixo): “o FUNAPREV teve início de funcionamento em
01/01/2014, onde se registram resultados de equilíbrio entre receitas e despesas previdenciárias
futuras, não se conﬁgurando déﬁcit ou superávit atuarial, conforme procedimento de cálculo
deﬁnido pelo órgão.”

5.5.3 – PREVMILITAR – organizado como Fundo Financeiro (e não Previdenciário) e tendo um Plano
Financeiro de Custeio, as insuﬁciências serão aportadas pelo Ente Federativo, no caso o Estado do Ceará.
Não existe previsão para aumento de alíquota por ajuste de cálculo atuarial.
Considerando o regime ﬁnanceiro de repartição simples, a título de comparação, na avaliação
atuarial para 2019 do PREVMILITAR o CUSTO NORMAL representativo da previsão de despesas totais
com benefícios para o ano de 2019 é de 62,98% sobre salários de contribuição. As alíquotas “deveriam” ter
os seguintes valores: 20,99% do servidor + 41,99% do ente).
O Plano de Custeio Financeiro PREVMILITAR não possui caráter contributivo, acumulativo e de
capitalização e além das contribuições dos servidores e do Estado, tem previsão na LC nº 123 de 2013, de
várias fontes de receitas para cobertura do pagamento dos benefícios previdenciários, e na hipótese de
insuﬁciência ﬁnanceira para pagamento dos mesmos a responsabilidade é do tesouro do ente federativo.
As fontes de receitas do Fundo Financeiro PREVMILITAR previstas na LC 123 de 2013:
Art. 12. Constituem receitas do PREVMILITAR:
I - as contribuições previdenciárias regulares mensais dos segurados militares, ativos e inativos, e dos pensionistas
vinculados ao Plano de Custeio Militar, conforme alíquota prevista na legislação estadual vigente;
II - as contribuições previdenciárias regulares mensais das Corporações Militares do Estado, referentes aos respectivos
beneﬁciários militares indicados no inciso I deste artigo, conforme alíquota prevista na legislação estadual vigente;
III - os valores decorrentes de aportes extraordinários do Tesouro Estadual para honrar o pagamento dos benefícios
em fruição aos beneﬁciários militares vinculados ao Plano de Custeio Militar;
IV - os valores da compensação previdenciária entre os regimes de previdência social, na forma estabelecida na
Constituição Federal e legislação aplicável, relativos aos beneﬁciários militares vinculados ao Plano de Custeio Militar;
V - os recursos provenientes de dotações orçamentárias;
VI - a reversão de saldos não aplicados;
VII - outras receitas provenientes de:
a) resultados ﬁnanceiros de convênios ou contratos, conforme expressa previsão nos instrumentos respectivos;
b) renda de juros e de administração de seus capitais;
c) produto da utilização do seu patrimônio, inclusive alienação de imóveis;
d) doações e legados que lhe sejam feitos;
e) bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados, doados ou transferidos, observado o disposto na legislação
pertinente;
f) outros recursos extraordinários ou eventuais que lhe sejam atribuídos;
VIII - outras receitas previstas em lei.

Conforme Parecer Atuarial do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial -DRAA do
PREVMILITAR de 2019, na página 101 (abaixo): “o PREVMILITAR teve início de funcionamento em
01/01/2014, onde se registram resultados de equilíbrio entre receitas e despesas previdenciárias
futuras, não se conﬁgurando déﬁcit ou superávit atuarial, conforme procedimento de cálculo
deﬁnido pelo órgão.”

5.6 – O Fundo Previdenciário: PREVID - superavitário
O PREVID constitui hoje o único Fundo Previdenciário do RPPS do Estado do Ceará,
acumulando e capitalizando contribuições dos servidores e do ente, buscando eﬁciência econômica e o
equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial. - possui caráter contributivo e capitalização;
O equilíbrio atuarial deve ser perseguido tanta para o desequilíbrio negativo quanto para o
desequilíbrio positivo, com ajustes periódicos, de acordo com os cálculos atuariais para redeﬁnição da
alíquota em busca do equilíbrio.

PORTARIA MPS Nº 403, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 - DOU DE 12/12/2008 - REPUBLICAÇÃO
.........................................................................................................................................
Seção VIII - Das Disposições Gerais e Finais
Art. 25. A revisão do plano de custeio que implique em redução das alíquotas ou aportes destinados ao RPPS deverá ser
submetida previamente à aprovação da SPPS e deverá atender, cumulativamente, os seguintes parâmetros:
I - Índice de Cobertura igual ou superior a 1,25 em, no mínimo, cinco exercícios consecutivos, para os planos superavitários;
II - a avaliação atuarial indicativa da revisão tenha sido fundamentada em base cadastral atualizada, completa e consistente,
inclusive no que se refere ao tempo de serviço e de contribuição anterior dos segurados;
III - os bens, direitos e demais ativos considerados na apuração do resultado atuarial estejam avaliados a valor de mercado e
apresentem liquidez compatível com as obrigações do plano de benefícios;
IV - o histórico da rentabilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS não tenha apresentado performance
inferior à meta estabelecida na política anual de investimentos dos três últimos exercícios;
V - a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial seja condizente com a meta estabelecida na política de investimentos dos
recursos do RPPS, em perspectiva de longo prazo.

No caso do PREVID, como consta no Parecer do Demonstrativo de Resultados da Avaliação
Atuarial – DRAA, emitido pela CPREV – Coordenadoria Previdenciária da Secretaria de
Planejamento do Estado do Ceará – SEPLAG, da Avaliação Atuarial do SUPSEC do Estado do Ceará do
ano de 2019, página 30: “De acordo com a projeção de receitas e despesas previdenciárias, estima-se
para o ano de 2019 que o Fundo Previdenciário PREVID apresentará superávit ﬁnanceiro de R$ 226,2
milhões...”.

Outra questão não menos importante, diz respeito ao custo normal, ou seja, a necessidade de
custeio do plano de benefícios.
Na linha 4 da tabela de “Parecer” acima, o texto diz: “Considerando os regimes ﬁnanceiros adotados
para cada benefício do plano e o método atuarial de ﬁnanciamento do Plano, o Custo Normal, calculado
sob o enfoque da geração atual, resultou 33,33% sobre os salários de contribuição...”
Como atualmente, as alíquotas (do ente:28% e do servidor:14%) somam 42%, signiﬁca dizer que a
alíquota de contribuição previdenciária possui um excesso de 8,67%, ou seja, deveria ter o valor de
11,11% para o servidor e 22,22% para o ente, somando 33,33%, para atingir o equilíbrio ﬁnanceiro e
atuarial.
I - Equilíbrio Financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada
exercício ﬁnanceiro;
II - Equilíbrio Atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o ﬂuxo das receitas estimadas e das
obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo;
XV - Custo Normal: o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS,
atuarialmente calculadas, conforme os regimes ﬁnanceiros e método de ﬁnanciamento adotados, referentes a
períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios;

O Fundo Previdenciário PREVID possui superávit atuarial e ﬁnanceiro. Para o ano de 2019 o
Fundo Previdenciário PREVID apresentará superávit ﬁnanceiro de R$ 226,2 milhões e se o fundo
previdenciário encerrar o pagamento de todos os seus segurados de hoje no futuro, deduzindo todos os
pagamentos de benefícios futuros do somatório dos recursos acumulados e contribuições futuras, trazendo
para valor presente sobrariam em caixa R$ 829.288.435,29.
Concluímos que o RPPS do Estado do Ceará é superavitário e que todo este excesso do Superávit
Atuarial signiﬁca que está sendo cobrado pelo governo do Estado uma alíquota superior à que é necessária
(11,11%). Desta forma, a alíquota previdenciária poderia ser reduzida para seu custo normal que ainda
assim seria mantido o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial.
Fortaleza/CE, 02 de julho de 2019.
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