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Assunto :

003553/2018 - TC
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
PLANO DE FISCALIZAÇÃO ANUAL 2017/2018 (ID 37) - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE

TERMO DE REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO

Natal (RN), 12 de abril de 2018.

Michely Gomes de Araujo Tinoco
Diretora de Expediente
DE-DIRETORIA DE EXPEDIENTE

Av. Presidente Getúlio Vargas, 690 - Ed. Dr. Múcio Vilar Ribeiro Dantas
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No 12º dia do mês de abril do ano 2018, nesta unidade administrativa, faço a redistribuição do Processo
de nº 003553 / 2018, para o Conselheiro CONS. PRESIDENTE pelo motivo da definição do Relator ser
consoante a deliberação do Pleno..

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ANNE EMILIA COSTA CARVALHO:04807338480 em 17/04/2018 às 16:17:27
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Secretaria de Controle Externo

Processo nº: 003553/2018-TCE
Assunto: PLANO DE FISCALIZAÇÃO ANUAL 2017/2018 (ID 37) LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RN
Interessado(a): TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DESPACHO

Trata-se de processo para Levantamento da Situação dos
Regimes Próprios de Previdência Social do Estado do RN, ação prevista
no ID 37 do Plano de Fiscalização Anual - PFA 2017-2018.

Após definição quanto à relatoria, solicito que os autos sejam
remetidos à Diretoria de Despesa com Pessoal, onde se encontra a
coordenadora da referida ação (Evento nº 4), para continuidade da
instrução.

Natal, 17 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

Anne Emí lia Costa Carv alho
Secretária de Controle Externo

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ANNE EMILIA COSTA CARVALHO:04807338480 em 17/04/2018 às 16:23:01

Considerando que a ação de fiscalização abrange
jurisdicionado estadual e diversos jurisdicionados municipais, remeto
os autos à Chefia de Gabinete da Presidência, com a sugestão de que
sejam adotadas as medidas cabíveis para que a questão da distribuição
da relatoria seja apreciada pelo Pleno desta Corte de Contas.
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Gabinete da Presidência

Processo nº: 003553/2018-TC
Interessado: Tribunal de Contas do Estado
Assunto: Plano de Fiscalização Anual 2017/2018 (ID 37) – Levantamento da
Situação dos Regimes Próprios de Previdência Social do Estado do RN

QUESTÃO DE ORDEM

Trago para deliberação do Plenário um requerimento da Secretária de
Controle Externo para fins de definição da relatoria do processo relativo ao
PLANO DE FISCALIZAÇÃO ANUAL 2017/2018 (ID 37) – LEVANTAMENTO DA
SITUAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
ESTADO DO RN, por envolver diversos jurisdicionados.

Regimento Interno deste Tribunal, assim dispõe:
Art. 177. Ao sorteado,

serão distribuídos todos os

processos, referentes aos órgãos e entidades constantes da
respectiva lista, que derem entrada ou se formarem no
Tribunal ao longo do biênio seguinte, salvo os mencionados
no art. 181.
[...]
§ 4º Em casos excepcionais, consoante deliberação do
Pleno, o processo poderá ser distribuído a relator que
não o da respectiva lista, para que presida a instrução
até o julgamento definitivo da matéria, remetendo os
autos ao Relator inicial para fins de, conforme o caso,
execução da decisão, arquivamento ou apensamento do
processo à Consolidação Anual de Processos de
Contas para Julgamento ou ao Relatório Anual de
apreciação de contas.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ANTONIO GILBERTO DE OLIVEIRA JALES:26640899353 em 24/04/2018 às 12:54:11

O Regimento Interno desta Corte de Contas, em seu art. 177, § 4º, do
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No caso em apreço, a fiscalização envolve diversos jurisdicionados dos
regimes próprios de previdência do Estado e dos Municípios, que estão
distribuídos entre os Conselheiros e Auditores, de acordo com a Lista de
Unidades Jurisdicionadas Biênio 2017/2018.
A adoção de um Relator único visa proporcionar uniformidade e
economia processual, evitando-se que os trabalhos tornem-se pulverizados, com
inúmeras deliberações de diversos relatores, a ensejar futuras discussões no
sentido de uniformizar as decisões proferidas, acarretando atrasos e prejuízos à
efetividade da fiscalização.
Ressalte-se que este Tribunal Pleno deliberou pela adoção de um
Relator único, a despeito de diversos jurisdicionados, nas matérias tratadas nos
processos nºs 005658/2017-TC (Projeto RN Sustentável), 009351/2017-TC
(Levantamento das obras paralisadas ou inacabadas) e 013985/2017-TC
(Monitoramento na auditoria da rede hospitalar).
Desta feita, em caráter excepcional, VOTO pelo sorteio, a cargo da
Diretoria de Expediente, de um Relator único, que presidirá a instrução até o

previdência social do Estado do RN, constante do Plano de Fiscalização Anual
2017/2018 (ID 37), nos termos do art. 177, § 4º, do Regimento Interno.

Sala das Sessões, em 24 de abril de 2018.

Conselheiro ANTÔNIO GILBERTO DE OLIVEIRA JALES
Presidente do TCE/RN

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ANTONIO GILBERTO DE OLIVEIRA JALES:26640899353 em 24/04/2018 às 12:54:11

julgamento definitivo do levantamento da situação dos regimes próprios de
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Gabinete da Presidência

Processo nº: 003553/2018-TC
Interessado: Tribunal de Contas do Estado
Assunto: Plano de Fiscalização Anual 2017/2018 (ID 37) – Levantamento da
Situação dos Regimes Próprios de Previdência Social do Estado do RN

QUESTÃO DE ORDEM

Trago para deliberação do Plenário um requerimento da Secretária de
Controle Externo para fins de definição da relatoria do processo relativo ao
PLANO DE FISCALIZAÇÃO ANUAL 2017/2018 (ID 37) – LEVANTAMENTO DA
SITUAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
ESTADO DO RN, por envolver diversos jurisdicionados.

Regimento Interno deste Tribunal, assim dispõe:
Art. 177. Ao sorteado,

serão distribuídos todos os

processos, referentes aos órgãos e entidades constantes da
respectiva lista, que derem entrada ou se formarem no
Tribunal ao longo do biênio seguinte, salvo os mencionados
no art. 181.
[...]
§ 4º Em casos excepcionais, consoante deliberação do
Pleno, o processo poderá ser distribuído a relator que
não o da respectiva lista, para que presida a instrução
até o julgamento definitivo da matéria, remetendo os
autos ao Relator inicial para fins de, conforme o caso,
execução da decisão, arquivamento ou apensamento do
processo à Consolidação Anual de Processos de
Contas para Julgamento ou ao Relatório Anual de
apreciação de contas.
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O Regimento Interno desta Corte de Contas, em seu art. 177, § 4º, do
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No caso em apreço, a fiscalização envolve diversos jurisdicionados dos
regimes próprios de previdência do Estado e dos Municípios, que estão
distribuídos entre os Conselheiros e Auditores, de acordo com a Lista de
Unidades Jurisdicionadas Biênio 2017/2018.
A adoção de um Relator único visa proporcionar uniformidade e
economia processual, evitando-se que os trabalhos tornem-se pulverizados, com
inúmeras deliberações de diversos relatores, a ensejar futuras discussões no
sentido de uniformizar as decisões proferidas, acarretando atrasos e prejuízos à
efetividade da fiscalização.
Ressalte-se que este Tribunal Pleno deliberou pela adoção de um
Relator único, a despeito de diversos jurisdicionados, nas matérias tratadas nos
processos nºs 005658/2017-TC (Projeto RN Sustentável), 009351/2017-TC
(Levantamento das obras paralisadas ou inacabadas) e 013985/2017-TC
(Monitoramento na auditoria da rede hospitalar).
Desta feita, em caráter excepcional, VOTO pelo sorteio, a cargo da
Diretoria de Expediente, de um Relator único, que presidirá a instrução até o

previdência social do Estado do RN, constante do Plano de Fiscalização Anual
2017/2018 (ID 37), nos termos do art. 177, § 4º, do Regimento Interno.

Sala das Sessões, em 24 de abril de 2018.

Conselheiro ANTÔNIO GILBERTO DE OLIVEIRA JALES
Presidente do TCE/RN

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ANTONIO GILBERTO DE OLIVEIRA JALES:26640899353 em 24/04/2018 às 12:54:11
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Secretaria das Sessões do Tribunal Pleno
Número do Processo: 003553 / 2018
Assunto: PLANO DE FISCALIZAÇÃO ANUAL 2017/2018 (ID 37) - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS REGIMES
PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RN
Interessado(a): TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DESPACHO

Devidamente publicado no Diário Eletrônico do TCE, encaminhe-se ao Gabinete da Presidência - GCP/TCE, para os
devidos fins.

26/04/2018

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HEBE NAVARRO MESQUITA DA ROCHA:37894439487 em 26/04/2018 às 10:03:27

Hebe Navarro Mesquita da Rocha
À DISPOSIÇÃO

Ev.12 Pág.1

Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte - Diário Eletrônico nº 2092 – Publicação, Quarta-feira, 25 de Abril de 2018

DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado, à unanimidade, discordando da informação do Corpo
Técnico, porém em consonância com o Parecer do Ministério
Público de Contas e com a jurisprudência sedimentada nesta
Corte de Contas através da Súmula de nº 26 acolhendo
integralmente o voto da Conselheira Relatora, julgar pelo
registro excepcional do ato de admissão objeto do presente
processo, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, e
art. 1º, III, combinado com art. 95, I, da Lei Complementar nº
464/2012, e art. 312, § 3º do Regimento Interno desta Casa.
Participaram do julgamento o Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Presidente Antônio Gilberto de Oliveira Jales e os
Conselheiros Tarcísio Costa, Paulo Roberto Chaves Alves,
Renato Costa Dias, Maria Adélia Sales, Carlos Thompson
Costa Fernandes, Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior e o
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
Procurador Geral Ricart Cesar Coelho dos Santos.
Sala das Sessões, 19 de abril de 2018
MARIA ADÉLIA SALES
Conselheiro(a) Relator(a)
Teresa Cristina R. Nascimento
Diretora Secretária da Secretária das Sessões
SESSÃO ORDINÁRIA 00030ª, DE 24 DE ABRIL DE 2018 PLENO
Processo Nº: 003553 / 2018 - TC (003553 /2018 - TC)
Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Assunto: PLANO DE FISCALIZAÇÃO ANUAL 2017/2018 (ID 37)
- LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RN
EXTRA PAUTA
Relator(a): CONS. PRESIDENTE
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 5/2018 - TC
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Norte, na 00030ª sessão ordinária, por
unanimidade, acolhendo a observação do Conselheiro Carlos
Thompson Costa Fernandes, e voto do relator, julgar em
caráter excepcional pelo sorteio, a cargo da Diretoria de
Expediente, de um Relator único, que presidirá a instrução até o
julgamento definitivo do levantamento da situação dos regimes
próprios de previdência social do Estado do RN, constante do
Plano de Fiscalização Anual 2017/2018 (ID 37), nos termos do
art. 177, § 4º, do Regimento Interno.
Participaram do julgamento o Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Presidente Antônio Gilberto de Oliveira Jales e os
Conselheiros Tarcísio Costa, Paulo Roberto Chaves Alves,
Renato Costa Dias, Maria Adélia Sales, Carlos Thompson Costa
Fernandes, Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior e o
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
Procurador Geral Ricart Cesar Coelho dos Santos.
Sala das Sessões, 24 de abril de 2018

CONS. PRESIDENTE
Conselheiro(a) Relator(a)
Teresa Cristina R. Nascimento
Diretora Secretária da Secretária das Sessões

Segunda Câmara
SESSÃO ORDINÁRIA 00014ª, DE 17 DE ABRIL DE 2018 SEGUNDA CÂMARA
Processo Nº: 007543 / 1998 - TC (000161
/1997 CMSJMIPIBU)
Interessado: CÂMARA MUNIC.SÃO J.MIPIBÚ(PGMPJTC)
Assunto: ANÁLISE RES Nº 002/97 CM SÃO JOSÉ DE MIPIBU
(4 VOL)
Responsável(is):
ADÉLIA MELO DA ROCHA SILVA - CPF:47408693491 Advogado: ARIALDA HELENA DO CARMO MARTINS - OAB:
2257/RN
ALEXANDRE
KEPLER
REVOREDO
SERAFIN
CPF:14761963469 - Advogado: ARIALDA HELENA DO CARMO
MARTINS - OAB: 2257/RN
CARLA SIMONE GOMES DE LIMA - CPF:31561950491 Advogado: ARIALDA HELENA DO CARMO MARTINS - OAB:
2257/RN
CÁSSIO DA FONSECA FERREIRA - CPF:15584224472 Advogado: ARIALDA HELENA DO CARMO MARTINS - OAB:
2257/RN
FRANCISCO MIGUEL DA SILVA - CPF:23015870459 Advogado: ARIALDA HELENA DO CARMO MARTINS - OAB:
2257/RN
ISMAEL CARLOS GALVÃO - CPF:15046605449 - Advogado:
ARIALDA HELENA DO CARMO MARTINS - OAB: 2257/RN
JEAN PAGGIO NERINO - CPF:23018615468 - Advogado:
ARIALDA HELENA DO CARMO MARTINS - OAB: 2257/RN
JOSÉ AMAURI FREIRE - CPF:31562175491 - Advogado:
ARIALDA HELENA DO CARMO MARTINS - OAB: 2257/RN
JOSÉ OLAVO DE MORAIS, Secretário da Agricultura da
Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE MIPIBU CPF:17577160415 - Advogado: ARIALDA HELENA DO CARMO
MARTINS - OAB: 2257/RN
LUIZ BARBOSA - CPF:04048954415
LUIZ JOAQUIM DA SILVA - CPF:10841490449 - Advogado:
ARIALDA HELENA DO CARMO MARTINS - OAB: 2257/RN
Norma Ferreira Caldas - CPF:97105350482 - Advogado:
ARIALDA HELENA DO CARMO MARTINS - OAB: 2257/RN
Relator(a): ANTONIO ED SOUZA SANTANA
ACÓRDÃO 89/2018 – TC
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
REPRESENTAÇÃO.
PROCESSO
DE
CARÁTER
SELETIVO.
SUBSÍDIO
DE
VEREADOR.
DECRETO
LEGISLATIVO. LIMITES CONSTITUCIONAIS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXGESTOR. APLICAÇÃO DE MULTA AO EXGESTOR E DEMAIS VEREADORES. DANO AO
ERÁRIO CONSTATADO. DETERMINAÇÃO
PARA
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
RECEBIDOS A MAIOR PELO PRESIDENTE DA
CÂMARA,
À
ÉPOCA
E
DEMAIS
VEREADORES.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA ELZA BEZERRA CIRNE em 26/04/2018 às 12:07:24

DETECTADAS DURANTE A INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
CAUSADAS
PELO
CANDIDATO, MAS POR DESCUMPRIMENTO,
POR PARTE DOS GESTORES, DE DEVERES
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS QUANTO À
COMPROVAÇÃO
DA
ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FISCAL DA DESPESA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 26 DO TCE/RN.
REGISTRO EXCEPCIONAL DO ATO DE
ADMISSÃO.
INSTAURAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
AUTÔNOMO
DE
APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE JÁ EM
CURSO.
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo nº: 003553/2018-TC
Interessado: Tribunal de Contas do Estado
Assunto: Plano de fiscalização anual 2017/2018 (ID 37) – Levantamento da situação
dos Regimes Próprios de Previdência Social do Estado

DESPACHO

De ordem do Exmo. Sr. Presidente, Conselheiro Gilberto Jales,
encaminhem-se o presente processo à Diretoria de Expediente - DE, para
distribuição do feito mediante sorteio, conforme Decisão Administrativa nº 05/2018TC (evento 12).

Assinado eletronicamente

Assessora Especial da Presidência
Mat. 9424-2

Av. Presidente Getúlio Vargas, 690 – Ed. Dr. Múcio Vilar Ribeiro Dantas
CEP 59012-360 – Petrópolis, Natal/RN
www.tce.rn.gov.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA ELZA BEZERRA CIRNE em 26/04/2018 às 12:18:45

Maria Elza Bezerra Cirne
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Processo nº :
Interessado :
Assunto :

003553/2018 - TC
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
PLANO DE FISCALIZAÇÃO ANUAL 2017/2018 (ID 37) - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE

TERMO DE REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO

Natal (RN), 30 de abril de 2018.

Eude Oliveira Lourenço
À DISPOSIÇÃO
DE-DIRETORIA DE EXPEDIENTE

Av. Presidente Getúlio Vargas, 690 - Ed. Dr. Múcio Vilar Ribeiro Dantas
CEP 59012-360 - Petrópolis, Natal/RN
www.tce.rn.gov.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EUDE OLIVEIRA LOURENCO:05818909492 em 30/04/2018 às 09:44:30

No 30º dia do mês de abril do ano 2018, nesta unidade administrativa, faço a redistribuição do Processo
de nº 003553 / 2018, para o Conselheiro FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI JÚNIOR pelo motivo
Pelo motivo da Decisão Administrativa nº 05/2018-TC combinado com o Art 177 § 4º.

Indicador de Situação Previdenciária (ISP) dos Regimes Próprios de
Previdência Social do Estado do Rio Grande do Norte

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MURILLO VICTOR UMBELINO MACHADO:06831684440 em 07/05/2018 às 09:02:43 e JANAINA DANIELLY CAVALCANTE SILVA BULHOES:00839733461 em 04/05/2018 às 12:16:56.
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Diretoria de Despesa com Pessoal

Levantamento da situação dos Regimes Próprios de Previdência Social
no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.

Modalidade: Levantamento
Ato Originário: Decisão Administrativa nº 931/2017-TC – Plano de Fiscalização
Anual (PFA) 2017-2018, ID 37, publicado em 30/03/2017.

Objeto da Fiscalização: Regimes Próprios de Previdência Social no âmbito do
Estado do Rio Grande do Norte.

Período abrangido pelo Levantamento: Exercício 2017. Ano-base 2016, para
apuração das dimensões equilíbrio e transparência; e outubro 2017 para a dimensão
conformidade.

Composição da Equipe:

Janaína Danielly Cavalcante Silva Bulhões.
Murillo Victor Umbelino Machado.

Unidades Jurisdicionadas: Todos os Regimes Próprios de Previdência Social
instituídos no Estado do Rio Grande do Norte até outubro de 2017, totalizando 38
unidades jurisdicionadas.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MURILLO VICTOR UMBELINO MACHADO:06831684440 em 07/05/2018 às 09:02:43 e JANAINA DANIELLY CAVALCANTE SILVA BULHOES:00839733461 em 04/05/2018 às 12:16:56.

RELATÓRIO nº. 003/2017 – DDP/TCE-RN
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Diretoria de Despesa com Pessoal

CADPREV:
SICONFI:
DAIR:
DIPR:
DPIN:
DRAA :
ISP:
LOTCERN :
LRF :
PFA:
RCL :
RGPS:
RPPS:
RREO:
SPMF :
STN:
TCERN:

Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses
Demonstrativo da Política de Investimentos
Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial
Indicador de Situação Previdenciária
Lei Orgânica deste Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte
Lei de Responsabilidade Fiscal
Plano de Fiscalização Anual
Receita Corrente Líquida
Regime Geral de Previdência Social
Regime Próprio de Previdência Social
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda
Secretária do Tesouro Nacional
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MURILLO VICTOR UMBELINO MACHADO:06831684440 em 07/05/2018 às 09:02:43 e JANAINA DANIELLY CAVALCANTE SILVA BULHOES:00839733461 em 04/05/2018 às 12:16:56.
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INTRODUÇÃO
Conforme previsão constitucional, a Previdência Social no Brasil é organizada
Próprio de Previdência Social (RPPS)2 e o Regime de Previdência Complementar3.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete à União a edição de
normas gerais sobre previdência e aos Estados, Distrito Federal e Municípios cabe a
promulgação de leis específicas (de iniciativa do Chefe do Poder Executivo) sobre os
seus respectivos regimes próprios de previdência.
Esse trabalho tratará apenas de Regimes Próprios de Previdência instituídos no
Estado do Rio Grande do Norte, por serem estes abrangidos pela competência
fiscalizatória desta Corte de Contas.
O Regime Próprio de Previdência Social4 é assim intitulado porque cada ente
público da Federação pode ter o seu e sua principal finalidade é organizar a previdência
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo (em atividade, aposentado e também
dos pensionistas) cujos benefícios sejam de responsabilidade do ente estatal.
A gestão dos RPPS deve ser exercida pelos próprios entes públicos instituidores,
tendo como parâmetro as normas básicas dos regimes próprios, previstas no art. 40 da
Constituição Federal, na Lei 9.717/98 e nas Portarias da Secretária de Previdência
Social, vinculada ao Ministério da Fazenda.
Existem vantagens e desvantagens de se criar um RPPS. De acordo com os
normativos, as vantagens de se instituir um regime próprio de previdência para os
servidores públicos são inerentes à existência de regras mais benéficas para a concessão
dos benefícios individuais se comparado às regras do RGPS, tais como: ausência de teto
1

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é operado pelo INSS e de filiação obrigatória para os
trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
2
O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é instituído por entidades públicas (Institutos de
Previdência ou Fundos Previdenciários) e é de filiação obrigatória para os servidores públicos titulares de
cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
3
O Regime de Previdência Complementar é operado por entidades abertas e fechadas de previdência
complementar, regime privado, com filiação facultativa, criado com a finalidade de proporcionar uma
renda adicional ao trabalhador, que complemente a sua previdência oficial.
4
Considera-se regime próprio de previdência social o sistema de previdência estabelecido no âmbito de
cada ente federativo que assegure, por lei, a todos os servidores titulares de cargo efetivo, pelo menos, os
benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal. Além do
RPPS instituído no âmbito estadual, outros 37 municípios instituíram seus respectivos regimes próprios
de previdência social em favor dos servidores efetivos de seus quadros de pessoal.
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salarial, ausência de carência, inexistência de fator previdenciário, abono de
permanência, melhores condições para as pensões por morte. Para os municípios e
estados, a principal vantagem é uma possível economia em relação à sua contribuição

assumem valores que, em média, são menores do que aqueles que estes deveriam
repassar ao RGPS.
Outra importante vantagem é o regime de capitalização para as aposentadorias
programadas do RPPS, o que minimiza os desequilíbrios financeiros e atuariais
decorrentes do envelhecimento da população, já que a formação de reserva individual
não prevê a solidariedade intergeracional. Entretanto, tal regime depende do cenário
econômico e da gestão do fundo, o que pode representar uma enorme fragilidade. Desta
forma, se faz necessário que os entes federativos antes de criar um RPPS considerem
não apenas as vantagens, mas também as suas desvantagens e seus riscos.
Para os municípios, a dificuldade é que o mesmo passará a se responsabilizar por
todos os benefícios de seus servidores e, por isso, deverá cumprir a extensa
normatização da Secretária da Previdência e atender às exigências do Tribunal de
Contas do Estado, uma vez que não cumpridas as citadas normas, poderá ser penalizado
com o corte de benefícios e transferências concedidas pelo Governo Federal.
Para os servidores, a desvantagem incide sobre aqueles que possuem
vencimentos básicos mais baixos, pois, se o servidor estiver vinculado ao RGPS o
percentual de desconto referente à sua contribuição pode variar entre 8%, 9% e 11%,
dependendo do salário. Por outro lado, se estiver vinculado a um RPPS, independente
do salário, a contribuição será fixa em 11% do seu vencimento básico5.
Ademais, ainda existem os riscos inerentes à gestão e à avaliação atuarial, uma
vez que, por exemplo, se as avaliações atuariais não forem coerentes com a realidade da
massa de servidores e com o contexto econômico; ou a unidade gestora do RPPS não
obtiver, no mínimo, a rentabilidade prevista nas avaliações atuariais, o equilíbrio

5

MYRRHA, Luana Junqueira Dias; OJIMA, Ricardo. DINÂMICA DEMOGRÁFICA, GESTÃO
PÚBLICA E REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: OPORTUNIDADES E DESAFIOS
PARA OS SERVIDORES E MUNICIPIOS. Revista Gestão e Planejamento, Salvador, v. 17, n. 1, p. 5974, jan./abr. 2016. Disponível em: <http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb previdenciária>. Acesso
em: 20 fev. 2018.
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financeiro e atuarial do plano será comprometido e o plano poderá apresentar déficits
financeiros e até mesmo entrar em extinção.
Portanto, a solvência dos RPPS depende essencialmente da gestão dos seus

pessoal constituído por pessoas com conhecimento técnico especializado para a
elaboração das políticas de investimentos (BOGONI, 2011).
O Governo Federal investiu em ações no sentido de incentivar a criação de
RPPS nos municípios, no entanto, a crise do pacto federativo, a ausência de qualificação
técnica e a fragmentação das políticas de longo prazo nesses níveis federados, associado
à capacidade institucional e financeira dos mesmos em gerenciar e manter um RPPS de
maneira segura para os seus contribuintes, se tornou um grande problema para gestão
dos regimes previdenciários.
Diz-se isso porque que a má gestão de um RPPS, sobretudo em municípios de
pequeno porte, pode provocar o colapso dos cofres públicos do próprio município, visto
que o mesmo é o único responsável por garantir o pagamento dos benefícios
previdenciários de seus servidores públicos, comprometendo serviços essenciais que
afetam diretamente a vida de todos os cidadãos e direitos como educação, saúde,
segurança, assistência social, pavimentação, limpeza urbana e iluminação pública.
Nesse diapasão, o significativo volume de recursos públicos envolvidos nos
Regimes Próprios demanda atuação deste Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Norte (TCERN), tanto em função da necessidade de verificação da conformidade
desses regimes com os parâmetros normativos em vigor, quanto em face da repercussão
social e midiática que a questão previdenciária possui na atualidade.
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1.1

CARACTERIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO
Objeto, objetivo e escopo
O presente relatório possui o escopo de conferir melhor visibilidade da situação

dos 38 (trinta e oito) regimes próprios de previdência social instituídos no Estado do
Rio Grande do Norte, cuja demanda fiscalizatória foi incluída no Plano de Fiscalização
Anual (PFA6) 2017/2018 deste TCERN, com vistas a assegurar o fortalecimento do
processo de accountability e da responsabilização na gestão pública.
Optou-se neste diagnóstico por realizar um levantamento 7 com base no
Indicador de Situação Previdenciária (ISP8), segundo as orientações da Nota Técnica
SEI nº1/2017/CODAE/CGACI/SRPPS/SPREV-MF9, a partir dos dados constantes no
Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) e no
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI),
sendo a maior parte das informações de natureza declaratória, cuja consistência é objeto
de verificação em procedimentos específicos de auditoria e monitoramento dos RPPS,
com o propósito de fornecer critério objetivo de comparabilidade entre os RPPS;
possibilitar o controle social e incentivar a melhoria da gestão previdenciária, numa
iniciativa inerente às competências dispostas na Lei Orgânica deste Tribunal de Contas
do Rio Grande do Norte (LOTCERN) – Lei Complementar Estadual nº. 464/2012.
Sinteticamente, objetiva-se avaliar a regularidade dos regimes tendo por base as
exigências da legislação; demonstrativos publicados; o comprometimento da Receita
Corrente Líquida (RCL) de cada Município que possui RPPS; a relação entre o
quantitativo de servidores ativos, inativos e pensionistas; a transparência na gestão dos
6

Plano de Fiscalização Anual referente aos exercícios 2017-2018 aprovado pela Decisão nº. 931/2017TC, no âmbito do Processo nº. 5083/2017, que estabelece as ações de fiscalização programadas para o
período de 1º de abril de 2017 a 31 de março de 2018.
7
O levantamento é o instrumento de fiscalização que visa o conhecimento e a compreensão da entidade
fiscalizada, ou seja, consiste na construção da visão geral da entidade e no detalhamento dos seus
principais processos de trabalho.
8
Instrumento de avaliação da situação previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência Social
(RPPS) do país, com o objetivo de promover visibilidade da situação do sistema de previdência dos
servidores públicos; fornecer critério objetivo de comparabilidade entre os RPPS; possibilitar o controle
social e incentivar a melhoria da gestão previdenciária. A Portaria MF nº 01, de 03 de janeiro de 2017,
alterou o art. 30 da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, instituindo o Indicador de Situação
Previdenciária dos RPPS.
9
Nota Técnica SEI nº1/2017/CODAE/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, que trata sobre a metodologia de
cálculo do indicador.
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recursos; e, ainda, uma visão geral da situação previdenciária quanto à solvência atuarial
e financeira de cada RPPS existente em nosso Estado.
Desse modo, a análise comparativa entre os 38 (trinta e oito) regimes próprios

(ISP nacional, ISP-RPPS-2017-01), elaborado pela Secretaria de Previdência do
Ministério da Fazenda (SPMF).
1.2

Base legal
Por conseguinte, torna-se oportuno enfatizar que a presente fiscalização possui

fundamento no art. 40 da Constituição Federal, na Lei Orgânica e no Regimento Interno
do TCERN, bem como adequação ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
que trata das despesas com a seguridade social (art. 24), da gestão patrimonial (arts. 43 e
44) e da escrituração e consolidação das contas públicas (art. 50 e ss.).
O lastro legal deste levantamento encontra assento ainda na Lei Geral da
Previdência no Serviço Público (Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 10); na
regulamentação da Lei nº. 9.717/98 disposta na Portaria nº. 402/2008-MPS e Portaria
MF nº 01, de 03 de janeiro de 2017; no Plano de Contas e Procedimentos Contábeis
para os RPPS disposto na Portaria nº. 509/2013-MPS; nas orientações da Nota Técnica
SEI nº1/2017/CODAE/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, na Lei de Auditoria Fiscal dos
RPPS (Lei nº. 11.457/2007); dentre outros marcos legais aplicáveis à matéria objeto
deste estudo.
1.3

Benefícios estimados
Pontua-se que este levantamento representa uma importante ferramenta para o

Controle Externo, funcionando como balizador do planejamento e da supervisão dos
RPPS por esta Corte de Contas, uma vez que se torna acessível à estruturação e
planejamento das ações de fiscalização sobre esses regimes previdenciários em
compasso com os programas de auditoria já incluídos no Plano de Fiscalização Anual, e
ainda considerando seus desdobramentos para os exercícios vindouros, notadamente
porque favorece a implementação de outras ações de controle prévio, concomitante e

10

A Lei nº. 9.717/98 trata de normas gerais previdenciárias para servidores da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios.
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posterior, funcionando como instrumento de verificação efetiva da consistência, da
coerência e da efetividade das ações e medidas atualmente adotadas neste Tribunal.

INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ISP)
O Indicador de Situação Previdenciária (ISP) é um mecanismo desenvolvido

pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda com o escopo de avaliar a
situação previdenciária dos RPPS brasileiros, conforme Portaria nº. 01/2017-MF, que
alterou a Portaria nº. 402/08, instituindo o ISP nos seguintes termos:
Art. 30 À Secretaria de Políticas de Previdência Social compete: (...)
V - divulgar indicador de situação previdenciária dos RPPS, cuja
composição, metodologia de aferição e periodicidade serão divulgados no
endereço eletrônico da previdência social na rede mundial de computadores Internet.
Parágrafo único. O indicador de situação previdenciária dos RPPS, de que
trata o inciso V do caput, será calculado com base nas informações e dados
constantes de registros do CADPREV, dos documentos previstos no inciso
XVI do art. 5° da Portaria MPS n° 204, 10 de julho de 2008, fornecidos com
fundamento no parágrafo único do art. 9° da Lei n° 9.717, de 1998, e dos
relatórios, informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais exigidos
pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Os subíndices que compõem os grupos de informações necessários para o
cálculo do Indicador foram obtidos de forma direta, a partir dos dados constantes do
CADPREV e do SICONFI, sendo a maior parte das informações de natureza
declaratória.
Por conseguinte, afere-se que os três critérios principais de abordagem do ISP
foram desenvolvidos a partir do cruzamento de dados de diferentes demonstrativos, cuja
pontuação tem variação entre 0 (mínimo) e 1 (máximo) e está balizada em critérios de
avaliação que estão reunidos em três dimensões: Conformidade, Equilíbrio e
Transparência.
A dimensão Conformidade foi mensurada a partir de dez critérios de análise
(cada critério compõem um subíndice para apuração da nota final do grupo), conforme o
grau de aderência dos RPPS às normas gerais de organização e funcionamento do
regime. Como data-base utilizou-se a situação de regularidade desses critérios indicada
nos extratos previdenciários pesquisados no CADPREV em 24/10/2017.
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A dimensão Equilíbrio busca avaliar a situação financeira e atuarial do Regime
Próprio, a partir cinco subíndices11 apurados com base nas informações de receitas,
despesas, débitos de contribuições e compromissos atuariais relacionados à capacidade

demonstrativos constantes do CADPREV (DIPR e DRAA, ano-base 2016), bem como
da receita corrente líquida declarada no SICONFI (RCL 2016).
Já

a

dimensão

Transparência

objetiva

avaliar

o

cumprimento

da

obrigatoriedade de envio à Secretaria de Previdência, pelos entes federativos, das
informações relativas a seus RPPS, com fundamento no parágrafo único do art. 9º da
Lei nº 9.717, de 1998, e no inciso XVI do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008. Sua
mensuração se deu através da apuração de outros quatro subíndices, cujas informações
foram extraídas do DRAA, DIPR, DAIR e DPIN, tendo por ano-base 2016, com o
escopo de avaliar o cumprimento da obrigatoriedade de envio de informações
previdenciárias pelos regimes em análise.
Dessarte, pode-se resumir os três pilares de avaliação do ISP a partir da seguinte
tabela:
Tabela 1: Resumo das três dimensões do ISP
CONFORMIDADE

EQUILÍBRIO

Situação do ente federativo nos

Dados da receita corrente líquida e

Situação do

critérios

Extrato

informações declaratórias constantes

federativos

Previdenciário do CADPREV, na

do DIPR e DRAA, enviados até a

obrigatórios (DRAA, DIPR, DAIR e

data base de apuração do Indicador.

base de apuração deste ISP.

DPIN).

listados

no

TRANSPARÊNCIA
envio pelos entes
dos

demonstrativos

Fonte: Nota Técnica SEI nº 1/2017/CODAE/CGACI/SRPPS/SPREV-MF

Ademais, torna-se mister ressaltar que a pontuação total do ISP varia entre 0
(zero) e 1 (um), de modo que cada um dos três critérios possuem pontuações distintas,
conforme detalhado na Tabela 2
Tabela 2: Pontuações mínima e máxima das três dimensões do ISP.
CONFORMIDADE

EQUILÍBRIO

TRANSPARÊNCIA

Mínimo: 0,00

Mínimo: 0,00

Mínimo: 0,00

Máximo: 0,25

Máximo: 0,55

Máximo: 0,20

Fonte: Nota Técnica SEI nº 1/2017/CODAE/CGACI/SRPPS/SPREV-MF

11

A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda utiliza 5 (cinco) subíndices para apurar a nota
final dessa dimensão. No entanto, não foi possível aferir o subíndice de Endividamento Previdenciário,
por motivo de limitação de acesso aos dados de parcelamentos cadastrados no CADPREV, necessários
para o cálculo do mesmo. Diante da limitação rateamos o peso de 0,10 atribuído ao subíndice aos demais
subíndices do grupo.
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Cumpre aferir que cada uma das três dimensões possui as pontuações máximas
acima detalhadas, porém, como existem subíndices em cada grupo, esses foram
mensurados a partir de pesos, para, após o cálculo de cada subíndice, poder se mensurar

peso de cada subíndice utilizado para as três dimensões, com o escopo de avaliar a
composição da nota final do ISP de cada RPPS analisado, conforme se ilustra a seguir:
Tabela 3: Pesos de cada subíndice nas três dimensões analisadas.

CONFORMIDADE

Grupo

Critério
Aplicação financeira de acordo com Resolução do CMN

0,06

Caráter contributivo

0,05

Cobertura exclusiva a servidores efetivos

0,01

Concessão de benefícios não distintos do RGPS – previsão legal

0,01

Escrituração de acordo com Plano de Contas

0,01

Existência de colegiado ou instância de decisão com a participação dos segurados garantida

0,01

Inclusão de parcelas remuneratórias temporárias nos benefícios

0,01

Regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios

0,01

Equilíbrio Atuarial

0,05

Utilização dos recursos previdenciários

0,03

Total CONFORMIDADE

12

0,25

Comprometimento Atuarial da RCL

0,16

Relação entre Ativos e Aposentados + Pensionistas

0,11

Solvência Atuarial

0,16

Solvência Financeira

0,12

Total EQUILÍBRIO

0,55

TRANSPARÊNCIA

EQUILÍBRIO

Peso

Envio do DIPR (Informações Previdenciárias e Repasses)

0,10

Envio do DRAA (Resultado Atuarial)

0,02

Envio do DAIR (Aplicações dos Recursos)

0,06

Envio do DPIN (Política de Investimentos)

0,02

Total TRANSPARÊNCIA

0,20

TOTAL – INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

1,00

Fonte: Nota Técnica SEI nº 1/2017/CODAE/CGACI/SRPPS/SPREV-MF

12

A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda utiliza 5 (cinco) subíndices para apurar a nota
final dessa dimensão. No entanto, não foi possível aferir o subíndice de Endividamento Previdenciário,
por motivo de limitação de acesso aos dados de parcelamentos cadastrados no CADPREV, necessários
para o cálculo do mesmo. Diante da limitação rateamos o peso de 0,10 atribuído ao subíndice aos demais
subíndices do grupo.
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Diante da abordagem inicial acerca do ISP, torna-se mister destacar o precedente
utilizado para a construção do Indicador no âmbito do estado do Rio Grande do Norte,
que corresponde justamente ao Indicador apurado no 1º semestre de 2017, ISP-RPPS-

2.1
Indicador Situação Previdenciária no âmbito do estado do Rio Grande do
Norte - ISP RN
O estado do Rio Grande do Norte é formado por 167 municípios, incluindo a
capital. De acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgadas em 2017, o estado tem a 17ª população, com um total de 3.000.507
habitantes entre todas as unidades federativas do Brasil. No Nordeste, ele fica na 6ª colocação,
atrás da Bahia (15.344.447), Pernambuco (9.473.266), Ceará (9.020.460), Maranhão
(7.000.229) e Paraíba (4.025.558).
Atualmente encontram-se cadastrados junto a Secretaria de Previdência 38
RPPS, sendo 3713 municipais e 01 referente aos servidores estaduais, pertencentes aos
seguintes entes federados, listados em ordem alfabética:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
13

Município de Alexandria
Município de Boa Saúde (Januário Cicco)
Município de Campo Redondo
Município de Ceará-Mirim
Município de Coronel João Pessoa
Município de Cruzeta
Município de Doutor Severiano
Município de Felipe Guerra
Município de Goianinha
Município de Itaú
Município de Jucurutu
Município de Lajes
Município de Lajes Pintadas
Município de Macaíba
Município de Macau
Município de Messias Targino
Município de Monte Alegre
Município de Mossoró
Município de Natal
Município de Olho D’Água dos Borges
Município de Ouro Branco
Município de Passa e Fica
Município de Patú
Município de Porta Alegre
Município de Riachuelo
Município de Rodolfo Fernandes
Município de São Gonçalo do Amarante

O RPPS de Felipe Guerra encontra-se em processo de extinção.
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2017-01, divulgado através da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Município de São José do Seridó
Município de São Miguel
Município de São Paulo do Potengi
Município de São Tomé
Município de São Vicente
Município de Senador Elói de Souza
Município de Serra Caiada
Município de Tangará
Município de Tenente Ananias
Município de Vera Cruz
Estado do Rio Grande do Norte.

No que tange ao porte dos municípios, quando se compara número de habitantes
e divisão geográfica do estado, é possível aferir as seguintes constatações:
a) Do ponto de vista da população total, observa-se que a maioria dos regimes
próprios de previdência social, mais precisamente 84% do total de RPPS
instituídos no estado, encontra-se em municípios com menos de 30.000
habitantes;
Gráfico 1: Percentual referente à distribuição RPPS em relação ao número de habitantes.

Município com população menor
ou igual a 30.000hab

8%
8%

Município com população maior
que 30.000hab e menor ou igual
a 100.000hab
Município com população maior
que 100.000hab e menor ou
igual a 900.000hab

84%

b) A população dos municípios que possuem RPPS representa 52% da população
total do estado;
Gráfico 2: Percentual da população do RN assistida por RPPS e RGPS

48%
52%

Total habitantes municípios
RGPS
Total de habitantes municípios
RPPS
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Gráfico 3: Quantidade de RPPS por Mesorregião
16
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8
6
4
2
0
AGRESTE POTIGUAR

2.2

CENTRAL POTIGUAR

LESTE POTIGUAR

OESTE POTIGUAR

Dimensões do Indicador
A avaliação da situação previdenciária dos RPPS instituídos no âmbito estadual

visa produzir informação útil ao controle externo e social, no sentido de viabilizar uma
análise pormenorizada do funcionamento dos regimes, notadamente em função dos
critérios de transparência, equilíbrio e conformidade, de modo que cada grupo denota
um conjunto de verificações e subíndices apurados conforme sua respectiva
metodologia e fontes de informações, que serão a seguir detalhadas.
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c) As Mesorregiões, Agreste e Oeste Potiguar, concentram 71% dos RPPS do
estado.
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2.2.1

Conformidade
A dimensão de conformidade avalia o cumprimento das normas gerais de

infralegais, a partir das informações do Extrato Previdenciário do CADPREV14. Cada
critério ou conjunto de critérios do extrato previdenciário será tratado como subíndice
(no total serão 10 subíndices15).
Em termos gerais, será atribuída pontuação de acordo com a situação
apresentada no extrato (“REGULAR – EM ANÁLISE – IRREGULAR”). Recebe a nota
01 quando “regular” ou “em análise” considerando todos os critérios, ou recebe nota 0
se estiver “irregular” em um dos critérios, atribuindo-se peso maior aos critérios
resultantes de decisão final em Processo Administrativo Previdenciário (PAP); caráter
contributivo e equilíbrio financeiro e atuarial e à conformidade das aplicações
financeiras dos RPPS às normas do Conselho Monetário Nacional-CMN, conforme
abaixo demonstrado:
Tabela 4: Índice da dimensão conformidade
CONFORMIDADE
SUBÍNDICCES (correspondente a critérios do Extrato Previdenciário)
1. APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CMN
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM RESOL. DO CMN - PREVISÃO LEGAL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESOL. CMN - ADEQUAÇÃO DAIR E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR - CONSISTÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES

Regular

Em
análise

Irregular

0,06

0,06

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0,05

0,05

0

CARÁTER CONTRIBUTIVO (ENTE E ATIVOS - ALÍQUOTAS)

1

1

0

CARÁTER CONTRIBUTIVO (ENTE E ATIVOS - REPASSE)

1

1

0

CARÁTER CONTRIBUTIVO (INATIVOS E PENSIONISTAS - ALÍQUOTAS)

1

1

0

CARÁTER CONTRIBUTIVO (INATIVOS E PENSIONISTAS - REPASSE)

1

1

0

CARÁTER CONTRIBUTIVO (PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS)

1

1

0

CARÁTER CONTRIBUTIVO (REPASSE) - DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR - CONSISTÊNCIA E
CARÁTER CONTRIBUTIVO

1

1

0

1

1

0

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR - ENCAMINHADO À SPPS

1

1

0

0,01

0,01

0

1

1

0

0,01

0,01

0

2. CARÁTER CONTRIBUTIVO

3. COBERTURA EXCLUSIVA A SERVIDORES EFETIVOS
COBERTURA EXCLUSIVA A SERVIDORES EFETIVOS
4. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DISTINTOS DO RGPS - PREVISÃO LEGAL

14

Para apuração da dimensão conformidade utilizou-se os dados constantes no extrato previdenciário em
24 de outubro de 2017
15
Pontua-se que cada subíndice pode contemplar um ou mais critérios do extrato previdenciário.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MURILLO VICTOR UMBELINO MACHADO:06831684440 em 07/05/2018 às 09:02:43 e JANAINA DANIELLY CAVALCANTE SILVA BULHOES:00839733461 em 04/05/2018 às 12:16:56.

organização e funcionamento dos RPPS, previstas na Lei nº 9.707/98 e atos normativos

Ev.19 Pág.19

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DISTINTOS DO RGPS - PREVISÃO LEGAL

1

1

0

5. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL
EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL - ENCAMINHAMENTO NTA, DRAA E RESULTADO DAS
ANÁLISES

0,05

0,05

0

1

1

0

6. ESCRITURAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE CONTAS

0,01

0,01

0

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

1

1

0

ESCRITURAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE CONTAS
7. EXISTÊNCIA DE COLEGIADO OU INSTÂNCIA DE DECISÃO EM QUE SEJA GARANTIDA A
PARTICIPAÇÃO DOS SEGURADOS
EXISTÊNCIA DE COLEGIADO OU INSTÂNCIA DE DECISÃO EM QUE SEJA GARANTIDA A
PARTICIPAÇÃO DOS SEGURADOS

1

1

0

0,01

0,01

0

1

1

0

8. INCLUSÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS

0,01

0,01

0

INCLUSÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS NOS BENEFÍCIOS

1

1

0

9. REGRAS DE CONCESSÃO, CÁLCULO E REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIOS

0,01

0,01

0

1

1

0

0,03

0,03

0

REGRAS DE CONCESSÃO, CÁLCULO E REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIOS
10. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

TOTAL = somatório da pontuação obtida em cada critério: no máximo 0,25 e no mínimo 0

Fonte: Nota Técnica SEI nº 1/2017/CODAE/CGACI/SRPPS/SPREV-MF

1. Subíndice “Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN” - O
objetivo é de verificar a observância das diretrizes, parâmetros e limites
estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.922/2010, com fundamento no art. 6º,
IV da Lei nº 9.717/1998, na aplicação dos recursos.
2. Subíndice “Caráter Contributivo” - Verifica o repasse das contribuições,
aportes, parcelamentos e demais valores devidos pelo ente federativo ao RPPS,
nos moldes do art. 1 º, caput, da Lei nº 9.717/1998.
3. Subíndice “Cobertura Exclusiva a Servidores Efetivos” - Verifica a
vinculação na condição de segurados do RPPS permitida exclusivamente aos
servidores públicos titulares de cargos efetivos, art. 1º, V da Lei nº 9.717/1998.
4. Subíndice “Concessão de Benefícios não Distintos do RGPS - Previsão
Legal” - Verifica se o RPPS está adequado quanto à vedação na concessão de
benefícios distintos daqueles previstos na legislação do RGPS e na Constituição
Federal (art. 5º da Lei nº 9.717/1998).
5. Subíndice “Equilíbrio Financeiro e Atuarial” - Contempla os resultados das
análises das Notas Técnicas Atuariais - NTA, das informações dos
Demonstrativos de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA e da situação do
cumprimento do Equilíbrio Financeiro e Atuarial (art. 1º, I da Lei nº
9.717/1998).
6. Subíndice “Escrituração de Acordo com o Plano de Contas” - Envio
obrigatório dos demonstrativos contábeis e adoção do plano de contas e dos
procedimentos contábeis aplicados ao setor público (art. 1º, caput e art. 9º,
parágrafo único da Lei nº 9.717/1998).
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8. Subíndice “Inclusão de parcelas remuneratórias temporárias” - Trata da
vedação à inclusão de parcelas remuneratórias temporárias decorrentes de local
de trabalho, função de confiança ou cargo em comissão nos benefícios (art. 1º, X
da Lei nº 9.717/1998).
9. Subíndice “Regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios” Cumprimento das regras gerais para concessão, cálculo e reajustamento dos
benefícios e a limitação ao rol de dependentes previsto pelo RGPS (art. 5º da Lei
nº 9.717/1998).
10. Subíndice “Utilização dos recursos previdenciários” - Verifica se os recursos
previdenciários estão sendo utilizados apenas para o pagamento dos benefícios
previdenciários e para a taxa de administração do RPPS, e se o limite desta está
sendo observado (art. 1º, III e art. 6º, VIII da Lei nº 9.717/1998).
A pontuação obtida em cada subíndice será multiplicada pelo peso
correspondente. Portanto, insta aduzir que a dimensão conformidade será responsável
por até 25% da nota final de cada RPPS, dada a pontuação máxima de 0,25 a ser obtida
pela soma das notas de cada subíndice e seus respectivos pesos.
Afere-se ainda que, com vistas a apurar o desempenho na dimensão avaliada, os
regimes próprios de previdência social foram classificados em cinco níveis, de acordo
com a pontuação alcançada, distribuídos conforme tabela apresentada abaixo.
Tabela 5 Pontuação dos 5 níveis da dimensão conformidade.
LEGENDA
NÍVEL 1

PONTUAÇÃO
0,25-0,21

NÍVEL 2

0,20-0,16

NÍVEL 3

0,15-0,11

NÍVEL 4

0,10-0,06

NÍVEL 5

0,05-0,00

A tabela a seguir exibe a pontuação total apurada em relação à dimensão
Conformidade:
Tabela 6: Resultados da dimensão conformidade.
INDICADOR SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
ENTE
MACAÍBA

Nº
CONFORMIDADE NÍVEL RPPS P/
NÍVEL
1
3
0,24
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7. Subíndice “Existência de colegiado ou instância de decisão em que seja
garantida a participação dos segurados” - Garantia de participação dos
servidores públicos e aposentados nos órgãos colegiados do RPPS (art. 1º, VI da
Lei nº 9.717/1998).
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SÃO MIGUEL

0,24

SERRA CAIADA

0,24

OURO BRANCO

0,20

FELIPE GUERRA – Em Extinção

0,20

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

0,19

MONTE ALEGRE

0,19

SÃO PAULO DO POTENGI

0,19

CAMPO REDONDO

0,19

RIACHUELO

0,19

PORTALEGRE

0,19

DOUTOR SEVERIANO

0,19

SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

0,19

NATAL

0,14

CEARÁ-MIRIM

0,14

GOIANINHA

0,14

JUCURUTU

0,14

TANGARÁ

0,14

PASSA E FICA

0,14

PATU

0,14

VERA CRUZ

0,14

LAJES

0,14

SÃO TOMÉ

0,14

TENENTE ANANIAS

0,14

BOA SAÚDE (Januário Cicco)

0,14

CRUZETA

0,14

SENADOR ELÓI DE SOUZA

0,14

SÃO VICENTE

0,14

CORONEL JOÃO PESSOA

0,14

LAJES PINTADAS

0,14

MESSIAS TARGINO

0,14

RODOLFO FERNANDES

0,14

OLHO D'ÁGUA DOS BORGES

0,14

MOSSORÓ
MACAU

0,08

ITAÚ
ESTADO DO RN

0,05

ALEXANDRIA

0,04

2

10

3

20

4

2

5

3

0,08
0,05

Nesta Dimensão, destacam-se pelo cumprimento das normas gerais de
organização e funcionamento dos RPPS, os regimes próprios dos municípios de
Macaíba, São Miguel e Serra Caiada, que não pontuaram apenas no subíndice
“Escrituração de Acordo com o Plano de Contas, quesito: Demonstrativos
contábeis”, e, por isso, ficaram classificadas no primeiro nível desse grupo de
informações.
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Ademais, outros dez regimes municipais ficaram no segundo nível de pontuação,
com boa adequação às normas vigentes. Entretanto, a maioria dos RPPS do RN
encontra-se, quanto à conformidade, no terceiro nível, indicando que cumprem

Destaca-se ainda que dois regimes encontram-se classificados no quarto nível,
demonstrando baixa conformidade com a normatização analisada e, por fim, outros três
regimes, dentre os quais se encontra o IPERN (responsável pelo regime próprio dos
servidores estaduais), estão no quinto e último nível de classificação, demonstrando
baixíssimo cumprimento da legislação previdenciária, má gestão organizacional e
descumprimento do ordenamento jurídico posto, de modo que esse TCERN desde já
recomenda a adoção de boas práticas administrativas para melhorar o resultado acima
indicado.
Em outra perspectiva, o percentual de cumprimento de todos os RPPS, para cada
subíndice que compõem o grupo conformidade reflete a seguinte situação:
Gráfico 4: Subíndices Grupo Conformidade(correspondente a critérios do Extrato Previdenciário)
% RPPS em Situação Regular ou em Análise no CADPREV
10. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
9. REGRAS DE
BENEFÍCIOS

CONCESSÃO,

CÁLCULO

E

REAJUSTAMENTO

DE

8. INCLUSÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS
7. EXISTÊNCIA DE COLEGIADO OU INSTÂNCIA DE DECISÃO EM QUE
SEJA GARANTIDA A PARTICIPAÇÃO DOS SEGURADOS
6. ESCRITURAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE CONTAS
5. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL
4. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DISTINTOS DO RGPS - PREVISÃO
LEGAL
3. COBERTURA EXCLUSIVA A SERVIDORES EFETIVOS
2. CARÁTER CONTRIBUTIVO
1. APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CMN

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Fonte: CADPREV

Da leitura do gráfico, resta evidente que três subíndices apresentaram baixo grau
de cumprimento das normas exigidas: Caráter contributivo; Equilíbrio financeiro e
atuarial e Escrituração de acordo com plano de contas.
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parcialmente as normas de organização e funcionamento dos RPPS.
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Conforme demonstrado na tabela 5, para a aferição da pontuação atribuída ao
subíndice “Caráter contributivo”, são avaliados diversos aspectos no Extrato
Previdenciário do CADPREV (Caráter contributivo - Ente e Ativos alíquotas; Ente e

pagamento

de

contribuições

parceladas;

Repasse-Decisão

Administrativa;

Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e
Caráter Contributivo).
Em resumo, se tiver atendido todas as exigências o RPPS terá sua pontuação
atribuída (neste caso, peso 0,05), caso contrário não pontuará no item. Assim sendo, dos
38 RPPS analisados, apenas os municípios de Macaíba; São Miguel; Serra Caiada;
Ouro Branco e São José do Seridó conseguiram pontuar, o que representa apenas 13%
do total.
Em relação ao subíndice Equilíbrio Financeiro e Atuarial, há pontuação como
regular ou “em análise” quando existe conformidade no critério de “Equilíbrio
Financeiro e Atuarial Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises”, que
considera o encaminhamento da Nota Técnica Atuarial, do Demonstrativo de
Resultados da Avaliação Atuarial e dos resultados das análises efetuadas quanto à
regularidade dos mesmos e cumprimento do princípio do equilíbrio financeiro e
atuarial.
Para esse subíndice apenas os RPPS de São Gonçalo do Amarante, Macaíba,
São Miguel, Monte Alegre, São Paulo do Potengi, Campo Redondo, Serra Caiada,
Riachuelo, Portalegre, Doutor Severiano e Felipe Guerra conseguiram pontuar,
representando 29% da totalidade.
Quanto ao subíndice Escrituração de acordo com plano de contas, recebe
pontuação como regular ou “em análise” conforme o critério: Demonstrativos Contábeis
e Escrituração de acordo com Plano de Contas. Para esse quesito, apenas os RPSS de
Felipe Guerra e Ouro Branco apresentaram a situação “regular ou em análise” na data
base analisada. Ou seja, 95% dos RPPS no Estado apresentam problemas à
adequação as normas vigentes.
Em resumo, tem-se a seguinte situação:
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Tabela 7: % RPPS - Situação Regular ou em Análise no CADPREV
% RPPS - Situação
Regular ou em
Análise no
CADPREV

1. APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CMN

87%

2. CARÁTER CONTRIBUTIVO

13%

3. COBERTURA EXCLUSIVA A SERVIDORES EFETIVOS

100%

4. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DISTINTOS DO RGPS - PREVISÃO LEGAL

100%

5. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

29%

6. ESCRITURAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE CONTAS
7. EXISTÊNCIA DE COLEGIADO OU INSTÂNCIA DE DECISÃO EM QUE SEJA GARANTIDA A PARTICIPAÇÃO DOS
SEGURADOS

5%
97%

8. INCLUSÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS

100%

9. REGRAS DE CONCESSÃO, CÁLCULO E REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIOS

100%

10. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

92%

2.2.2

Equilíbrio
A dimensão Equilíbrio objetiva comparar a situação financeira e atuarial dos

RPPS com a utilização dos dados informados nos Demonstrativos de Resultado da
Avaliação Atuarial - DRAA16, Demonstrativos de Informações Previdenciárias e
Repasses - DIPR e no Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 17 (Anexo 10 do
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO).
Em linhas gerais a verificação do Equilíbrio apresenta a seguinte distribuição de
subíndices e respectiva pontuação18:
Tabela 8: Detalhamento dos critérios de cada subíndice da dimensão Equilíbrio
GRUPO: EQUILÍBRIO
SUBÍNDICES (correspondente a critérios do Extrato Previdenciário)

16

Nota Mínima Nota Máxima

1. COMPROMETIMENTO ATUARIAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)

0,00

0,16

2. RELAÇÃO ATIVOS / (APOSENTADOS + PENSIONISTAS)

0,00

0,11

3. SOLVÊNCIA ATUARIAL

0,00

0,16

4. SOLVÊNCIA FINANCEIRA

0,00

0,12

TOTAL

0,00

0,55

Ressalta-se que a ausência de envio da DRAA ou a falta de informações da RCL acarretam em
resultado igual a zero para o subíndice de comprometimento atuarial da RCL.
17
Os dados da RCL considerados são aqueles enviados pelos entes para a Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) por meio do RREO e os consultados no SICONFI.
18
A apuração do resultado do ISP estadual na dimensão Equilíbrio difere do ISP nacional. Para o
Indicador nacional o total do grupo leva em consideração 5 subíndices, no estadual são apenas 4, pois,
não foi possível obter os dados necessários para a apuração do subíndice Endividamento Previdenciário.
Assim sendo, distribuímos a nota atribuída (0,10) uniformemente entre os demais subíndices.
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1. Subíndice “Comprometimento Atuarial da RCL”: Verifica-se a relação entre
a Receita Corrente Líquida (divulgada no RREO, encaminhados à STN para o
ano de 2016) e a Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos e a Conceder
(apresentado na aba "Valores dos Compromissos" do DRAA, somando os
Planos Financeiro e Previdenciário mantidos pelo Tesouro, data-base 2016).
Para o cálculo do Indicador esse subíndice foi multiplicado pelo peso respectivo,
qual seja, 0,16.
No processo de apuração do subíndice restou evidente a fragilidade dos dados no
SICONFI e DRAA. Por exemplo, do rol dos regimes próprios constituídos no estado,
59% não apresentaram a RCL nem o DRAA19, conforme demonstrado no gráfico
abaixo:
Gráfico 5 Número de RPPS, em Percentual, referente às informações prestadas RCL e DRAA

18%

23%
Enviou DRAA e RCL
Não enviou DRAA e RCL
Não enviou RCL, mas enviou DRAA

59%

O cálculo do índice está compreendido entre 0 e 1. Apenas 9 (nove) RPPS
conseguiram pontuar nesse quesito, e destes, somente 4 (quatro) RPPS obtiveram mais
de 50% do total da nota atribuída ao subíndice, conforme demonstrado a seguir.

Gráfico 6: Percentual Atingido da nota máxima atribuída ao Subíndice Comprometimento Atuarial da
RCL

19

19 Municípios que não enviaram o DRAA: Ceará-Mirim, Macau, Goianinha Jucurutu, Tangará,
Alexandria, Patu, Lajes, Tenente Ananias, Bom Jesus, Boa Saúde, São Vicente, Senador Elói de Souza,
Felipe Guerra, Itaú, Coronel João Pessoa, Lajes Pintadas, Messias Targino e Olho D’água dos Borges.
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2. Subíndice “Relação Ativos / (Aposentados + Pensionistas)”: Mede-se a razão
entre o total de servidores ativos pelo total de inativos (aposentados e
pensionistas), conforme dados contidos nos DIPR correspondentes ao período de
um ano.
O objetivo do subíndice é ilustrar a média anual da razão entre ativos e inativos.
Convém ressaltar que essa relação entre ativos e inativos é de suma relevância para
avaliar o equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS, uma vez que quantifica de um lado o
número de servidores que estão contribuindo com o regime e, de outro, o número de
servidores e dependentes em gozo dos benefícios concedidos pelo ente.
Para o cálculo do indicador, considerou-se a média do número de servidores
ativos informado nos DIPR dos seis bimestres de 2016, dividida pela média do número
de aposentados e pensionistas, informado no mesmo período (DIPR enviados para os
seis bimestres de 2016), independentemente da situação em que esses DIPR estivessem.
Ademais, foram adotadas as seguintes regras, nessa ordem:
Não envio de nenhum DIPR20 no período = resultado igual a 0.
Número de servidores ativos igual a zero = resultado igual a 0.
Número de aposentados e pensionistas igual a zero = resultado igual a 1.
Para fins de pontuação, divididos os RPPS restantes em 5 níveis, onde
cada nível agrega a mesma quantidade de RPPS, em ordem decrescente
de pontuação, de modo que no Nível 1 estarão os 20% melhores, e assim
por diante, com o Nível 5 agregando os RPPS correspondentes aos 20%
piores índices calculados.
v. A pontuação de cada nível será: Nível 1 = 1; Nível 2 = 0,75; Nível 3 =
0,50; Nível 4 = 0,25; Nível 5 = 0.
vi. Multiplicado pelo peso respectivo: 0,11.
i.
ii.
iii.
iv.

20

Municípios que não entregaram nenhuma DIPR no exercício de 2016 e ficaram com nota zero:
Alexandria, Lajes, Coronel João Pessoa e Olho D’água dos Borges. E, o município de Messias Targino só
entregou o DIPR do primeiro bimestre de 2016, logo, também obteve nota zero, em face da
impossibilidade de calcular a média anual da razão de ativos e inativos.
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Segundo os dados declarados no DIPR:
a) Dos 38 regimes próprios de previdência, 5 (cinco) não apresentaram o DIPR, o

1.
2.
3.
4.
5.

Alexandria;
Coronel João Pessoa;
Lajes;
Messias Targino;
Olho D’água dos Borges;

b) Estão em plena fase de formação de poupança, os RPPS dos seguintes
municípios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ceará-Mirim;
Cruzeta;
Goianinha;
Jucurutu;
Lajes Pintada;
Monte Alegre;
Ouro Branco;
São Miguel;
São José do Seridó;
Serra Caiada;
Senador Elói de Souza;
Tenente Ananias;
Vera Cruz.

c) Para 7 (sete) RPPS, a média da razão entre servidores ativos em relação aos
inativos está compreendida entre 1-3 (isso quer dizer que, para cada aposentado
ou pensionista, existem no máximo 3 servidores ativos);
d) Para 12 (doze) RPPS (destacados abaixo em vermelho) a situação apresentada é
ainda mais grave, tendo em vista que há menos de um servidor na ativa para
cada beneficiário do regime, ou seja, a razão de dependência está aquém do
desejável, o que leva ao comprometimento das contas do ente federativo,
conforme demonstrado na tabela abaixo.
Tabela 9: Relação servidores Ativos x Inativos
Entes
NATAL
MOSSORÓ
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
MACAÍBA
MACAU
SÃO PAULO DO POTENGI
PASSA E FICA
PATU
SÃO TOMÉ
CAMPO REDONDO
BOA SAÚDE (Januário Cicco)
RIACHUELO
PORTALEGRE

Ativos x Inativos
1,40
0,73
1,08
0,75
0,31
1,72
2,90
0,92
1,86
0,17
1,44
0,92
0,76

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MURILLO VICTOR UMBELINO MACHADO:06831684440 em 07/05/2018 às 09:02:43 e JANAINA DANIELLY CAVALCANTE SILVA BULHOES:00839733461 em 04/05/2018 às 12:16:56.

que prejudicou a análise, são eles:

Ev.19 Pág.28

Diretoria de Despesa com Pessoal
0,62
1,03
0,10
0,84
0,82
0,60

Narlon Gutierre Nogueira, em seu livro O equilíbrio financeiro e atuarial dos
RPPS: de princípio constitucional a política pública de estado, propõe a qualificação da
relação entre o número de servidores ativos e inativos por faixas de situação, da
seguinte forma:
a) Crítico (até 3,0): para cada aposentado ou pensionista há no máximo três
servidores ativos. Um RPPS nessa situação possivelmente já apresenta um
déficit financeiro, que está sendo suprido pela utilização de recursos do ativo
líquido acumulado no passado ou por meio de aportes mensais repassados
pelo Estado ou Município.
b) Preocupante (mais de 3,0 até 5,0): para cada aposentado ou pensionista,
existem entre três e cinco servidores ativos. Talvez esse RPPS ainda não
apresente déficit financeiro, mas a relação indica que brevemente a
arrecadação das contribuições sobre a folha de pagamento dos servidores
ativos se tornará insuficiente para o pagamento das aposentadorias e pensões.
c) Razoável (mais de 5,0 até 10,0): para cada aposentado ou pensionista,
existem entre cinco e dez servidores ativos. Situação intermediária, na qual o
RPPS ainda manterá o seu superávit financeiro por algum tempo.
d) Confortável (mais de 10,0): para cada aposentado ou pensionista existem
mais de 10 servidores ativos. O RPPS manterá seu superávit financeiro por
um período considerável, permitindo que seu ativo líquido continue tendo um
bom nível de acumulação de recursos21.

Importante acentuar que as análises foram realizadas através dos dados do
DIPR, de natureza declaratória, isso significa que, se as informações não forem
fidedignas, o cenário apresentado no presente relatório pode não representar a
realidade precisamente, em face da impossibilidade de verificação conclusiva
acerca dos dados inscritos nos documentos emitidos para a Secretaria
Previdenciária do Ministério da Fazenda.
Ressalta-se ainda que inúmeros fatores poderiam ser considerados para justificar
a razão entre servidores ativos e inativos, a exemplo da inexistência de vínculo de
servidores comissionados com os RPPS, já que estes contribuem com o RGPS, bem
como o tempo de existência dos regimes analisados, que importa no aumento de
servidores inativos vinculados ao RPPS e a consequente baixa da razão com os
servidores ativos.
21

NOGUEIRA, Narlon Gutierre. O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS: de princípio constitucional
a política pública de estado. Ministério da Previdência : Brasília, 2002, p. 221.
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SÃO VICENTE
FELIPE GUERRA - Regime Extinção
ITAÚ
RODOLFO FERNANDES
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3. Subíndice “Solvência Atuarial”: Trata da relação entre o valor dos ativos
líquidos do plano e a reserva matemática dos benefícios concedidos informados
no DRAA, encaminhados à SRPPS até a data base22.

informados no DRAA dos seguintes campos: aplicações em segmentos de renda fixa,
aplicações de renda variável, aplicações em segmento imobiliário e aplicações em
enquadramento dos RPPS. E mais. Esse valor encontrado de ativos líquidos do plano de
benefícios é a soma dos planos financeiro e previdenciário mantidos pelo tesouro,
dividido pelo valor das provisões matemáticas dos benefícios concedidos, denominado
de valores dos compromissos no DRAA.
Da análise dos valores apurados para o subíndice, obteve-se o seguinte
resultado:
Tabela 10: Resultado do subíndice Solvência Atuarial.
Ente

Nível

PASSA E FICA
SÃO GONÇALO DO AMARANTE

1

DOUTOR SEVERIANO
MACAÍBA
OURO BRANCO
RODOLFO FERNANDES

2

SÃO MIGUEL
MONTE ALEGRE
SÃO PAULO DO POTENGI
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

3

SERRA CAIADA
MOSSORÓ
PORTALEGRE
CRUZETA

4

VERA CRUZ
RIACHUELO
NATAL
SÃO TOMÉ

5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

22

As informações utilizadas para o cálculo consideraram os DRAA 2017 (ano-base 2016), encaminhados
à SPREV até a data base.
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Importante destacar que, para cálculo do subíndice, a pesquisa não retornou
resultado para o DRAA de 50% dos RPPS, ou seja, até a data de referência para
apuração do Indicador metade dos regimes não havia enviado o DRAA23, por isso, na

correspondente impediu o cálculo pela falta da informação, nestes casos, o resultado
considerado foi 0 (zero).
Para fins de pontuação, foram divididos os RPPS restantes em 05 níveis, onde
cada nível agrega a mesma quantidade de RPPS, em ordem decrescente de pontuação,
de modo que no Nível 1 estarão os 20% melhores, e assim por diante, com o Nível 5
agregando os RPPS correspondentes aos 20% piores índices calculados.
4. Subíndice “Solvência Financeira”: Objetiva medir a relação entre o total de
receitas do plano de custeio do RPPS e o valor total relativo ao pagamento dos
benefícios do regime. O total das receitas inclui as contribuições do ente
(patronal), dos servidores, militares, aposentados e pensionistas, além da
contribuição complementar e dos aportes para cobertura de eventuais déficits
atuariais.
Já a saída de recursos, corresponde ao somatório das aposentadorias civis,
pensão por morte de civis, auxílio doença, salário maternidade, salário família, auxílio
reclusão, reserva remunerada e reforma de militares e pensão por morte de militares,
todos baseados nos dados constantes do DIPR.
Para o cálculo do Indicador, foram adotadas as seguintes regras, nessa ordem:

i.
ii.
iii.

Não envio de nenhum DIPR no período = resultado igual a 0.
Contribuições + Aportes igual a zero = resultado igual a 0
Sem informações de benefícios pagos = resultado igual a 1.

Para fins de pontuação, os RPPS restantes foram divididos em 05 níveis, onde
cada nível agrega a mesma quantidade de RPPS, em ordem decrescente de pontuação,
de modo que no Nível 1 estão os 20% melhores, e assim por diante, com o Nível 5
agregando os RPPS correspondentes aos 20% piores índices calculados. Vejamos:
Tabela 11: Resultados do subíndice Solvência financeira.

23

Os seguintes RPPS não enviaram a DRAA: Ceará-Mirim, Macau, Goianinha, Jucurutu, Tangará,
Alexandria, Patu, Lajes, Campo Redondo, Tenente Ananias, Boa Saúde, São Vicente, Senador Elói de
Souza, Itaú, Coronel João Pessoa, Messias Targino e Olho D’água dos Borges.
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ENTES

NIVEL

PASSA E FICA
VERA CRUZ
1
SÃO PAULO DO POTENGI
CEARÁ-MIRIM
MONTE ALEGRE
RODOLFO FERNANDES
SERRA CAIADA
SÃO VICENTE
2
OURO BRANCO
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
SENADOR ELÓI DE SOUZA
CRUZETA
BOA SAÚDE (Januário Cicco)
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
3
TANGARÁ
MACAÍBA
PORTALEGRE
GOIANINHA
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES
LAJES PINTADAS
4
JUCURUTU
ITAÚ
MACAU
DOUTOR SEVERIANO
SÃO TOMÉ
NATAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
5
MOSSORÓ
RIACHUELO
PATU
FELIPE GUERRA - Regime Extinção
ALEXANDRIA
LAJES
CAMPO REDONDO
TENENTE ANANIAS
BOM JESUS
CORONEL JOÃO PESSOA
MESSIAS TARGINO

** Não apresentaram DRAA.

**
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Cumpre salientar que o subíndice de solvência financeira visa demonstrar a
situação do regime em face dos planos previdenciário e financeiro instituídos, tratados

eventuais insuficiências.
Afere-se que o subíndice acima demonstrado ilustra, em uma perspectiva ampla,
o equilíbrio financeiro dos RPPS do estado, sem escrever rigidamente a saúde financeira
desses entes, pois se sabe da possibilidade de deslocamento dos valores analisados
capazes de alterar o ponto de equilíbrio entre receitas e despesas do sistema.
Para o cálculo do ISP da dimensão Equilíbrio, a pontuação obtida para cada
subíndice foi multiplicada pelo peso correspondente a cada um deles. E, para fins de
comparabilidade dos Regimes Próprios de Previdência, dividiu-se a pontuação total do
grupo Equilíbrio em cinco níveis, nos valores a seguir demonstrados:
Tabela 12: Pontuação dos 5 níveis da dimensão Equilíbrio
LEGENDA
NÍVEL 1
NÍVEL 2
NÍVEL 3
NÍVEL 4
NÍVEL 5

PONTUAÇÃO
0,55-0,44
0,43-0,32
0,31-0,22
0,21-0,12
0,11-0,00

Em síntese, os subíndices da dimensão equilíbrio asseguraram um resultado
estruturado em cinco níveis, demonstrados na tabela e gráfico a seguir.
Tabela 13: Resultados da dimensão Equilíbrio
INDICADOR SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - Dimensão Equilíbrio

ENTE

PASSA E FICA
MONTE ALEGRE
SÃO MIGUEL
MACAÍBA
CRUZETA
OURO BRANCO
SÃO PAULO DO POTENGI
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DOUTOR SEVERIANO
SERRA CAIADA
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

Nº
RPPS
EQUILÍBRIO NÍVEL
POR
NÍVEL
0,47
0,47
0,45
0,39
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,31
0,31

1

3

2

5

3

7
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VERA CRUZ
RODOLFO FERNANDES
PORTALEGRE
CEARÁ-MIRIM
SENADOR ELÓI DE SOUZA
NATAL
TANGARÁ
BOA SAÚDE (Januário Cicco)
MOSSORÓ
SÃO VICENTE
RIACHUELO
SÃO TOMÉ
GOIANINHA
JUCURUTU
LAJES PINTADAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ITAÚ
TENENTE ANANIAS
PATU
MACAU
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES
FELIPE GUERRA
CAMPO REDONDO
ALEXANDRIA
LAJES
CORONEL JOÃO PESSOA
MESSIAS TARGINO

0,30
0,28
0,24
0,23
0,21
0,20
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,17
0,16
0,16
0,16
0,14
0,13
0,12
0,11
0,07
0,05
0,05
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00

4

14
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Gráfico 7: Percentual atingido da nota máxima atribuída a dimensão Equilíbrio
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A partir dos dados acima expostos, é possível verificar que apenas três regimes
conseguiram a classificação no primeiro nível, indicando boa adequação aos critérios
relativos à dimensão equilíbrio. Outros cinco regimes ficaram classificados no segundo
nível, indicando o cumprimento de mais de 58% (cinquenta e oito por cento) dos
critérios avaliados.
Contudo, sete RPPS ficaram classificados no terceiro nível; quatorze no quarto
nível, apontando fragilidade nas práticas necessárias a garantir equilíbrio desses regimes
de previdência; e, por fim, outros oito RPPS ficaram classificados no quinto nível,
indicando o cumprimento de menos de 20% (vinte por cento) dos critérios de equilíbrio
ora avaliados.
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Nesse desiderato, cumpre evidenciar que a dimensão equilíbrio traduz
consonância com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial insculpido no artigo 201
da Constituição Federal de 1988, modificado pela EC nº. 20/98, que permite o ajuste de

gerações, além da compatibilização dos valores publicados pelos entes com os critérios
de repartição simples e capitalização.
2.2.3

Transparência
A terceira dimensão que compõe o ISP RN trata da transparência, cujo objetivo

principal é avaliar a transparência na gestão dos RPPS, por meio do atendimento das
obrigações de encaminhamento de informações previdenciárias, conforme exige o artigo
9º, parágrafo único24, da Lei nº. 9.717/98.
Nessa dimensão foram analisados todos os registros de envio dos demonstrativos
obrigatórios previstos na Portaria nº. 204/2008-MPS, com o escopo de comparar a
transparência na gestão dos RPPS, através do encaminhamento de informações e sua
disponibilização no Portal da previdência social, por meio de consulta pública ao
CADPREV e do controle dos regimes em análise.
A composição da nota final da dimensão transparência está subdividida em
quatro subíndices, que se referem exatamente aos quatro demonstrativos obrigatórios
considerados, a seguir elencados: a) Demonstrativo de informações previdenciárias e
repasses (DIPR); b) Demonstrativo de resultado da avaliação atuarial (DRAA); c)
Demonstrativo das aplicações e investimentos dos recursos (DAIR); e, d)
Demonstrativo da política de investimentos (DPIN).
A nota máxima da dimensão transparência será de 0,20, indicando que este
grupo de informações é responsável por 20% da nota final de cada RPPS no ISP-RN,
onde os quatro subíndices serão responsáveis pelas pontuações de 0,10; 0,02; 0,06; e,
0,02, respectivamente, quando ocorrer o envio dos demonstrativos.
Tabela 14: Detalhamento Dimensão Transparência
TRANSPARÊNCIA
DIPR (8)
24

Enviou todos os DIPR até o bimestre anterior

0,10 Não enviou nenhum DIPR até o

0,00

Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social:
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão ao Ministério da
Previdência e Assistência Social, quando solicitados, informações sobre regime próprio de previdência
social e fundo previdenciário previsto no art. 6o desta Lei.
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bimestre anterior
Enviou o DRAA do ano 20AA, com a situação
"Documentos Digitalizados Enviados

0,00

DAIR (9) Enviou todos os DAIR até o mês anterior

0,02 Não enviou o DRAA do próprio ano
Não enviou nenhum DAIR até o mês
0,06 anterior

DPIN

0,02 Não enviou o DPIN do ano

0,00

0,20

0,00

Enviou o DPIN do próprio ano
TOTAL

0,00

Ao final, a soma dos quatro subíndices será a nota de cada RPPS na dimensão
Transparência, com posterior divisão dos resultados em cinco níveis, pela proporção a
seguir expressa:
Tabela 15: Pontuações dos 5 níveis da dimensão transparência.
LEGENDA
NÍVEL 1

PONTUAÇÃO

NÍVEL 2

0,16-0,13

NÍVEL 3

0,12-0,09

NÍVEL 4

0,08-0,05

NÍVEL 5

0,04-0,00

0,20-0,17

Ademais, pondera-se que, por simetria aos demais pontos de avaliação, a
ausência de envio de quaisquer demonstrativos analisados importará, para cada RPPS,
em nota zero.
1. Subíndice “Envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses DIPR”: Trata do envio do DIPR, destinado à disponibilização de informações de
bases de cálculo, valores das contribuições devidas e repassadas, informações sobre
receitas e despesas, caráter contributivo e uso de recursos previdenciários.
O envio do DIPR deve ser realizado bimestralmente, e considera-se regular
quando ocorre o encaminhamento completo das informações e documentos exigidos,
inclusive a Declaração de Veracidade assinada.
Pondera-se que o envio do demonstrativo não gera necessariamente pontuação
máxima no subíndice, porque há proporcionalidade com o peso de não envio dos
períodos mais antigos, senão o ente que tivesse enviado apenas o DIPR do último
bimestre estaria com pontuação igual ao ente que sempre enviou o demonstrativo em
todo período observado, por isso, a pontuação desse subíndice seguirá as seguintes
regras:
a. Se enviou todos os DIPR vencidos até o bimestre anterior, o resultado é
igual a 1.
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b. Se não enviou nenhum DIPR até o bimestre anterior, o resultado é igual a
0.
c. Para o envio parcial dos DIPR, a pontuação será proporcional, com peso
maior para o não envio dos períodos mais antigos. O cálculo da pontuação
desse subíndice para o não envio parcial, será de acordo com o detalhamento
abaixo:
c.1. Últimos 4 bimestres vencidos: Cada bimestre representa 2,5% da
pontuação.
c.2. Todos os demais bimestres anteriores (de 2014 em diante): Cada
bimestre representa 90% dividido pela quantidade de bimestres anteriores aos
4 últimos, portanto o envio de cada um representará 6% do subíndice.
c.3. O envio ou não envio do DIPR de cada bimestre considera também o
início da existência do RPPS, de modo que o RPPS é considerado regular nas
competências anteriores à sua data de criação.
Tabela 16: Detalhamento do subíndice DIPR.
Peso

Detalhamento Critério - Transparência (DIPR) - 2017
Quantidade Bimestres

4

19

0,10

Enviou todos os DIPR até o bimestre anterior

1

Se não enviou nenhum DIPR até o bimestre anterior

0

Últimos bimestres

15 Primeiros Bimestres

Representatividade %

4%

Representatividade %

6%

O gráfico abaixo demonstra a nota atingida por cada RPPS para o subíndice em
análise:

Gráfico 8: Envio do DIPR - Pontuação de cada RPPS para o Subíndice
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Os regimes próprios de previdência constituídos no estado apresentaram um
bom grau de cumprimento da obrigação de enviar o demonstrativo, porém, a qualidade
da informação apresentada nos DIPRs não foi satisfatória.
2. Subíndice “Envio do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial”:
contém as principais informações sobre o resultado das avaliações atuariais
elaboradas anualmente, necessárias para a definição e revisão do plano de custeio dos
benefícios25 e deve ser enviado até 31 de março de cada ano.
Para o cálculo da pontuação a Nota Técnica SEI nº 1/2017/CODAE/CGACI/
SRPPS/ SPREV-MF orienta:
a. Recebe 1 quando houver DRAA enviado do ano base da análise (DRAA
enviado do ano 2017, ano base 2016), com a situação "Documentos
Digitalizados Enviados" )
b. ou 0 nas demais hipóteses. Nesse caso, considera-se se houve ou não o
envio do DRAA do ano de apuração do indicador
25

Nota Técnica SEI nº 1/2017/CODAE/CGACI/SRPPS/SPREV-MF
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c. Para o cômputo final a pontuação será multiplicada pelo peso: 0,02.
Tabela 17: Detalhamento do subíndice do DRAA.
Peso

DRAA enviado - 2017 , com a situação "Documentos Digitalizados Enviados"

1

0,02

Para as demais hipóteses

0

0

O gráfico abaixo demonstra a nota atingida por cada RPPS para o subíndice em
análise:
Gráfico 9: Envio do DRAA - Pontuação de cada RPPS para o subíndice
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Dos 38 (trinta e oito) RPPS, apenas 13 (treze) conseguiram pontuar, o que
representa 34% dos regimes próprios, indicando baixo grau de envio do demonstrativo.
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3. Subíndice “Envio do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos
Recursos - DAIR”: Trata do envio do demonstrativo das aplicações e investimentos
dos recursos (DAIR), que contém informações sobre a carteira de investimentos dos
RPPS, através da demonstração de ativos e das respectivas instituições financeiras
onde se encontram os recursos, detalhando os segmentos e limites, com fins de
conferência dos parâmetros estabelecidos na Resolução do Conselho Monetário
Nacional.
Afere-se que a pontuação atribuída foi proporcional aos meses enviados,
mensurando maior peso para o não envio do DAIR dos períodos mais recentes e, por
simetria às premissas de cálculo já utilizadas, o envio total dos DAIR receberá
pontuação integral e o não envio importa em nota zero.
Destarte, detalha-se o subíndice pela quantidade de meses cujo demonstrativo
deveria ser enviado, pela representatividade proporcional entre os períodos, a partir da
tabela a seguir:
Tabela 18: Detalhamento do subíndice do DAIR.
Peso

Detalhamento Critério - Transparência (DAIR) - 2016

0,06
Quantidade Meses

60

Enviou todos os DAIR vencidos até o mês anterior

1

Se não enviou nenhum DAIR até o mês anterior

0

6

Últimos meses (3 últimos bimestres) 2016

Representatividade %

3%

54

Primeiros meses ou 27 bimestres de 2016

Representatividade %

1,52%

O gráfico abaixo demonstra a nota atingida por cada RPPS para o subíndice em
análise:
Gráfico 10: Envio do DAIR - Pontuação de cada RPPS para o Subíndice
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4. Subíndice Envio do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN:
Destinado à informação da política anual de investimentos do RPPS, que deve ser
aprovada pelo órgão superior competente e contempla o modelo de gestão a ser
adotado, a estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de
aplicação e os parâmetros de rentabilidade perseguidos. Deve ser enviado até 31 de
outubro de cada exercício (a partir da política de investimentos de 2018)26.

26

Nota Técnica SEI nº 1/2017/CODAE/CGACI/SRPPS/SPREV-MF
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Para o cálculo da Pontuação: Recebe 1 quando houver DPIN enviado para o
último ano vencido, com a situação "Declaração de Veracidade Enviada” ou 0 nas
demais hipóteses, multiplicado pelo peso 0,02.
Detalhamento Critério - Transparência (DPIN) - 2017

Peso: 0,02

DPIN enviado para o último ano vencido, com a situação "Declaração de Veracidade Enviada"

1

0,02

Para as demais hipóteses

0

0

Importante destacar que se avaliou apenas o envio do demonstrativo, para fins de
aferir a remessa e a consequente publicação do relatório, independente de qualquer
análise sobre o conteúdo. O gráfico abaixo demonstra a nota atingida por cada RPPS
para o subíndice em análise:
Gráfico 11: Envio do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN
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Da análise do gráfico extrai-se que 63% (sessenta e três) dos RPPS enviaram o
DPIN para o último ano vencido (com a situação "Declaração de Veracidade Enviada”).
Nesse desiderato, cumpre aferir que o ISP-RN verificou na dimensão

detalhada pela pontuação máxima da dimensão Transparência, cujo valor integral é de
0,20. Portanto, a distribuição dos RPPS em cada nível seguiu a proporcionalidade das
notas atingidas, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 20: Pontuações dos 5 níveis da dimensão Transparência
LEGENDA
NÍVEL 1

PONTUAÇÃO

NÍVEL 2

0,16-0,13

NÍVEL 3

0,12-0,09

NÍVEL 4

0,08-0,05

NÍVEL 5

0,04-0,00

0,20-0,17

Produzindo o seguinte resultado:
Tabela 21: Resultado da dimensão Transparência.
ENTE

TRANSPARÊNCIA

MACAÍBA

0,20

SÃO MIGUEL

0,20

SERRA CAIADA

0,20

DOUTOR SEVERIANO

0,20

OURO BRANCO

0,20

MONTE ALEGRE

0,20

VERA CRUZ

0,20

SÃO TOMÉ

0,20

NATAL

0,19

PORTALEGRE

0,19

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

0,18

ITAÚ

0,18

SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

0,18

OLHO D'ÁGUA DOS BORGES

0,18

TANGARÁ

0,18

SÃO VICENTE

0,18

SÃO PAULO DO POTENGI

0,17

CRUZETA

0,17

RODOLFO FERNANDES

0,17

NÍVEL

QDADE
RPPS EM
CADA
NÍVEL

1

21
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2
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3

3

0,08

4

1

0,00

5

1

0,15

Onde 21 (vinte e um) regimes conseguiram alcançar o primeiro nível,
demonstrando ótimos resultados no que concerne ao envio dos demonstrativos exigidos
pela legislação previdenciária.
Outros 11 (onze) regimes ficaram classificados no segundo nível, notadamente
em face da comprovação de envio de 75% (setenta e cinco por cento) dos
demonstrativos exigidos de acordo com o extrato previdenciário.
No entanto, os níveis seguintes demonstram resultados insatisfatórios no quesito
transparência, uma vez que três regimes classificaram-se no terceiro nível, indicando a
publicação de pouco mais da metade dos demonstrativos; e um regime no quarto nível,
pelo envio de apenas 40% (quarenta por cento) dos relatórios. Atenção especial requer
para o resultado do quinto nível, onde um regime foi ali classificado em face da
ausência de envio de todos os demonstrativos, demonstrando o total descumprimento da
obrigação de enviar os demonstrativos previdenciários e, por consequência, à própria
legislação vigente.
De modo geral, é possível acrescer que apesar de um bom grau de cumprimento
da obrigação de dar transparência as informações por meio dos demonstrativos exigidos,
os resultados denotam que os regimes próprios de previdência do Estado do RN ainda
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adotam incipientes práticas de publicação de informações para a sociedade civil,
cabendo melhorias de vários segmentos para promover maior publicidade dos dados de
interesse dos servidores interessados, bem como para assegurar maior controle social.

melhoria dos procedimentos internos e da adequação as normas previdenciárias
vigentes, com o escopo de assegurar melhores resultados em diagnósticos futuros,
substancialmente no que concerne à transparência, já que a Lei nº. 9.717/98 garante o
“pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime”27.
Pontua-se que a transparência representa um princípio de gestão fiscal
responsável e de governança, pressupõe publicidade e compreensibilidade das
informações e, portanto, vai além da disponibilização de informações, englobando
também o esforço pedagógico apto a facilitar aos servidores e aos cidadãos o
entendimento, a análise e a interpretação dos dados.

3

RESULTADO FINAL DO ISP RN
O presente diagnóstico previdenciário contemplou a análise dos 38 (trinta e oito)

RPPS instituídos no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte até outubro de 2017,
através da análise de três grupos de informações principais, denominadas de dimensões
de conformidade, equilíbrio e transparência, cuja avaliação ocorreu por meio de 18
(dezoito) subíndices distintos, com o escopo de ilustrar a nota final de cada regime em
comento, variando entre 0,00 e 1.
Afere-se por oportuno que todas as informações utilizadas na avaliação são de
caráter público, notadamente em face da obrigação dos regimes previdenciários de
informar ao órgão competente, a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda,
acerca dos aspectos considerados, de instituição, organização e funcionamento.
Pondera-se, no entanto, que o presente Indicador não alcança todos os pontos de
auditoria possíveis relativos aos regimes próprios de previdência, diante do caráter
integrador e comparativo do presente estudo, impossibilitando uma análise

27

Art. 1º, inciso VI, da Lei nº. 9.717/1998: Pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão
do regime e participação de representação dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, nos
colegiados de decisões e instâncias de decisão em que os seus interessados sejam objeto de discussão e
deliberação.
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pormenorizada de dados bancários, de política de investimentos, de parcelamentos
previdenciários, dentre outros assuntos relevantes.
Por conseguinte, torna-se mister ressaltar que o resultado final do ISP RN

anteriormente utilizada nas três dimensões do estudo, nos mesmos critérios
anteriormente utilizados, qual seja, a utilização de percentuais de 20% (vinte por cento)
por cada nível, dividindo assim os entes jurisdicionados em 5 grupos, conforme a
variação da nota final.
Tabela 22: Pontuações dos 5 níveis do ISP
LEGENDA
NÍVEL 1

ISP
1,00 - 0,80

NÍVEL 2

0,79 - 0,60

NÍVEL 3

0,59 - 0,40

NÍVEL 4

0,39 - 0,20

NÍVEL 5

0,19 - 0,00

De uma forma geral, é possível informar que a média das pontuações alcançadas
pelos regimes avaliados foi de 0,52, ficando abaixo da média potiguar calculada no ISPRPPS-2017-01 e 02 (0,583 e 0,560, respectivamente), apresentado pela Secretaria da
Previdência, conforme a seguir ilustrado:
Tabela 23: Média das pontuações alcançadas pelos RPPS avaliados.
Nº de Entes
Nº de

Média ISP

Média ISP

acima da

Nº de Entes

% de entes

regimes

RN

Nacional

média

acima da média

acima da média

estadual

nacional

16

14

38

0,52

0,56 – 0,58

42%

Nesse desiderato, demonstra-se o presente resultado final com vistas a elencar
quais regimes se encontram em melhores condições de conformidade, equilíbrio e
transparência, conforme os requisitos instituídos pela Secretaria de Previdência do
Ministério da Fazenda, bem como quais regimes precisam melhorar suas práticas de
governanças, adequando-se aos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico
vigente, no objetivo de melhorar seus resultados em períodos futuros, conforme exposto
na tabela a seguir:
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Tabela 24: Resultado final do ISP RN.
ISP

NÍVEL

SÃO MIGUEL

0,89

1

MONTE ALEGRE

0,85

1

MACAÍBA

0,83

1

PASSA E FICA

0,77

2

SERRA CAIADA

0,75

2

OURO BRANCO

0,74

2

DOUTOR SEVERIANO

0,70

2

SÃO PAULO DO POTENGI

0,69

2

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

0,69

2

SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

0,68

2

CRUZETA

0,66

2

VERA CRUZ

0,63

2

PORTALEGRE

0,62

2

RODOLFO FERNANDES

0,59

3

NATAL

0,53

3

RIACHUELO

0,53

3

CEARÁ-MIRIM

0,52

3

SÃO TOMÉ

0,51

3

TANGARÁ

0,50

3

SENADOR ELÓI DE SOUZA

0,50

3

SÃO VICENTE

0,50

3

BOA SAÚDE (Januário Cicco)

0,48

3

LAJES PINTADAS

0,46

3

GOIANINHA

0,45

3

MOSSORÓ
PATU

0,41

3

0,41

3

JUCURUTU

0,38

4

OLHO D'ÁGUA DOS BORGES

0,37

4

ITAÚ

0,36

4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

0,36

4

CAMPO REDONDO

0,32

4

MACAU

0,31

4

CORONEL JOÃO PESSOA

0,30

4

LAJES

0,29

4

TENENTE ANANIAS

0,26

4

MESSIAS TARGINO

0,24

4

ALEXANDRIA

0,16

5

QDADE RPPS EM
CADA NÍVEL

REFERÊNCIA

3

1 - 0,80

10

0,79- 0,60

13

0,59 - 0,40

10

0,39-0,20

1

0,19 - 0,00
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É possível verificar que apenas três regimes próprios se encontram em
cumprimento de mais de 80% dos padrões observados nesse diagnóstico, quais sejam:
São Miguel, Monte Alegre e Macaíba, cujos RPPS se destacam dos demais regimes

transparência.
Ademais, outros dez regimes ficaram classificados no segundo nível,
pertencentes aos seguintes municípios: Passa e Fica, Serra Caiada, Ouro Branco, Doutor
Severiano, São Paulo do Potengi, São Gonçalo do Amarante, São José do Seridó,
Cruzeta, Vera Cruz e Portalegre, demonstrando uma pontuação entre 60%-79%, cujo
resultado indica uma gestão regular do regime previdenciário, com possibilidade de
melhorias nas dimensões apresentadas, porém sem necessidade de alarmes,
notadamente porque a pontuação obtida é superior a média nacional do ISP,
estabelecida em 0,583.
No terceiro nível se encontram 13 regimes, correspondendo aos seguintes
municípios: Rodolfo Fernandes, Natal, Riachuelo, Ceará-Mirim, São Tomé, Tangará,
Senador Elói de Souza, São Vicente, Boa Saúde, Lajes Pintadas, Goianinha, Mossoró e
Patu. Esse grupo inclui os dois maiores municípios do Estado do RN e apresenta
indicadores médios, porém abaixo da média nacional, indicando a necessidade de
melhoria dos aspectos evidenciados nesse estudo.
O quarto nível é composto de dez regimes próprios, dos municípios de Jucurutu,
Olho D’água dos Borges, Itaú, Campo Redondo, Macau, Coronal João Pessoa, Lajes,
Tenente Ananias e Messias Targino, além do IPERN, que é o maior regime dentre os
analisados, já que congrega todos os servidores públicos efetivos no estado do Rio
Grande do Norte. Esse grupo denota inadequação aos critérios avaliados e, por
consequência, necessidade urgente de melhorias na gestão previdenciária, tanto no que
se refere ao cumprimento de requisitos formais, como envio de informações aos órgãos
oficiais de previdência, quanto no que tange à sobrevivência dos regimes, notadamente
em função dos resultados insatisfatórios da dimensão de equilíbrio.
Por fim, o quinto nível é composto exclusivamente pelo RPPS do município de
Alexandria, que obteve pontuação final do ISP RN de 0,16, demonstrando total
descumprimento das principais exigências de organização e funcionamento do regime
próprio, momento em que surge a necessidade de adequar suas práticas de governança
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aos modelos indicados como satisfatórios, sobretudo para melhorar os índices
verificados e garantir a sustentabilidade do regime em longo prazo.
O gráfico a seguir demonstra a nota total atingida por cada RPPS em análise.
INDICADOR SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Reitera-se ainda, que a indicação dos resultados acima realizada possui a
finalidade de permitir que a composição e metodologia de avaliação do ISP RN sejam
amplamente conhecidas, assegurando dados e informações relevantes para um processo
de aperfeiçoamento e consolidação de todos os 38 regimes analisados, considerando
críticas e sugestões compatíveis com os indicativos da Secretaria de Previdência.
Pondera-se que as informações divulgadas após o período de análise pelos
regimes que foram consideradas como premissas desse Indicador apenas serão levadas
em consideração na próxima divulgação do ISP RN, diante da impossibilidade fática de
alterar o resultado acima demonstrado, ao qual será propiciada ampla divulgação pelo
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, é possível aferir que o diagnóstico de situação previdenciária

monitoramento dos regimes próprios existentes, notadamente no que concerne ao
cumprimento das normas relativas à conformidade, equilíbrio e transparência.
Insta aduzir que o presente estudo possui limitações de ordem técnica,
consubstanciadas na dificuldade e limitação de acesso às informações dos entes
jurisdicionados, bem como fragilidade dos registros apresentados.
De qualquer sorte, é possível concluir que o ISP RN assegura uma satisfatória
representação da situação de cada regime próprio existente no estado, conferindo
mecanismos de comparabilidade entre os regimes, tanto pelo porte de cada um, quanto
pelos grupos de informações indicados.
Cumpre ressaltar a situação daqueles regimes próprios que se encontram abaixo
das médias nacional e estadual, demonstrando a necessidade de melhoria dos processos
internos, sobretudo pela fragilidade da dimensão equilíbrio, que põe em evidência a
sustentabilidade do regime, bem como a fragilidade da gestão previdenciária.
Destaca-se, por derradeiro, que o ISP RN foi elaborado por meio das dimensões
e critérios indicados na apresentação nacional, no entanto, insta pontuar a relevância de
um processo de adequação dos regimes próprios aos padrões de gestão fiscal
propugnados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no que concerne aos critérios de
planejamento e compatibilidade dos regimes com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e
com o Plano Plurianual; execução orçamentária e cumprimento de metas; previsão e
arrecadação de receita previdenciária; geração e controle de despesa e cumprimento dos
limites; de gestão patrimonial, disponibilidade de caixa e preservação do patrimônio dos
regimes; da transparência e controle da gestão fiscal.
Nesse desiderato, salienta-se que o objetivo desse diagnóstico é trazer um retrato
da situação da gestão dos RPPS quanto ao cumprimento da legislação exigida,
produzindo informações que possam embasar as ações fiscalizatórias da diretoria, bem
como processos de melhoria para os 38 (trinta e oito) Entes jurisdicionados desse
TCERN.
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Dessa forma, considerando os termos do art. 29928 do Regimento Interno desse
TCERN, recomenda-se a divulgação do presente diagnóstico previdenciário aos Chefes
dos Poderes Executivos Estadual e Municipais e aos Diretores e/ou Presidentes dos

melhor cumprimento das normas previdenciárias, além de ampla divulgação desse
estudo por todos os meios, com vistas a garantir maior controle social e accountability
dos RPPS do Rio Grande do Norte.

Natal/RN, 19 de março de 2018.

28

Art. 299. O Tribunal comunicará às autoridades competentes o resultado das fiscalizações que realizar
e determinará a adoção de medidas saneadoras das impropriedades e faltas identificadas.
§ 1º A Secretaria de Controle Externo organizará um Cadastro Geral de Recomendações (CGR) que
incluirá as determinações, recomendações, medidas saneadoras, sugestões e outras decisões que não
tenham caráter monetário a ser observadas por cada órgão jurisdicionado.
§ 2º O Cadastro mencionado no § 1º, integrado aos sistemas eletrônicos de auditoria existentes e de
acesso público, será de consulta obrigatória para as unidades técnicas do Tribunal e a inobservância das
determinações, recomendações, medidas saneadoras e sugestões e outras decisões que não tenham caráter
monetário serão apontadas nos respectivos relatórios de processos de períodos subsequentes, com
aplicação de penalidades, se cabíveis.
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PROCESSO Nº: 3553/2018 - TC
INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
ASSUNTO:

PLANO

LEVANTAMENTO

DE

DA

FISCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO

DOS

ANUAL

REGIMES

2017/2018
PRÓPRIOS

–
DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RN
DESPACHO
(16/05/2018)
Trata-se de processo formado com o objetivo de realizar
levantamento e diagnóstico da situação dos Regimes Próprios de
Previdência Social do Estado do RN, previsto no cronograma do Plano
de Fiscalização Anual 2017/2018.
Da detida análise dos autos, observa-se que o levantamento
segundo

as

orientações

da

Nota

nº1/2017/CODAE/CGACI/SRPPS/SPREV-MF,

a

Técnica
partir

SEI

dos

dados

constantes no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de
Previdência Social (CADPREV) e no Sistema de Informações Contábeis e
Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).
Ao final, foi elaborado um relatório com objetivo de elencar
quais regimes encontram-se em melhores condições de conformidade,
equilíbrio e transparência, de acordo os requisitos instituídos pela
Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, bem como quais
regimes precisam melhorar suas práticas de governanças, adequandose aos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico vigente, no
desígnio de melhorar seus resultados em períodos futuros.

Ressalte-se
responsabilidade,

que,

sendo

nestes

autos,

desnecessária

a

não

há

citação

apuração
dos

de

gestores
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responsáveis ou interessados para a apresentação de defesa ou
qualquer outra forma de manifestação.
Não existe, no caso, desrespeito ao devido processo legal,
tendo em vista que nessa espécie de atuação administrativa, não há
relação processual envolvendo o órgão fiscalizador e o fiscalizado, sendo
dispensável a participação dos interessados.
O contraditório pressupõe a existência de litigantes ou
acusados, o que não ocorre quando o Tribunal de Contas atua no
campo informativo, sem a possibilidade de imputação de sanção
administrativa ou apuração de dano ao erário.
Isso porque, no particular, este Tribunal de Contas não
realizou o exame de atos específicos, a Corte simplesmente elaborou um
jurisdicionados envolvidos.
Ante o exposto, em concordância com a sugestão exarada
pelo corpo instrutivo, determino a divulgação do presente diagnóstico
previdenciário

aos

Chefes

dos

Poderes

Executivos

Estadual

e

Municipais e aos Diretores e/ou Presidentes dos regimes de previdência
analisados, para aperfeiçoamento dos sistemas vigentes e melhor
cumprimento das normas previdenciárias, além de ampla divulgação
desse estudo por todos os meios, com vistas a garantir maior controle
social e accountability dos RPPS do Rio Grande do Norte.
Após as notificações, arquivem-se os autos.

FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI JÚNIOR
Conselheiro relator
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relatório informativo, sem repercussão sobre a esfera jurídica dos

