
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

 
AVALIAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE BELÉM 

 
 
A partir da Reforma da Previdência instituída pela Emenda Constitucional nº 20/98 e Lei nº 9.717/98, o 

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Púbicos Municipais, que tem como Órgão gestor o 
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB), sofreu profundas alterações em sua 
gestão administrativa, financeira e previdenciária, consolidadas através da Lei nº 7.984/99, alterada pela Lei 
nº 8.234/03 de 30 de dezembro de 2003. 

 
As alterações realizadas através da Emenda Constitucional nº 41/03, que normatiza o Regime Próprio 

de Previdência Social (RPPS), do ponto de vista da gestão financeira, dos princípios solidários, contributivos 
e do equilíbrio financeiro e atuarial, preceituados no caput do artigo 40 da Constituição Federal, e que nos 
remeterá as alterações legais, necessárias ao atendimento das regras constitucionais, firmando desta forma, 
as novas bases edificadoras para a organização e gestão do sistema previdenciário municipal, que garantam 
segurança, transparência, rentabilidade, solvência e liquidez. Ressalta-se que o sistema previdenciário que 
não tenha como horizonte a busca do equilíbrio financeiro e atuarial não será capaz, certamente, de honrar 
seus compromissos com os segurados. 

 
A realidade previdenciária encontrada apresenta inúmeras situações atípicas decorrente da 

inadimplência deixada na gestão anterior, em virtude do não repasse nos meses de novembro e dezembro do 
exercício 2004, das contribuições patronais e dos servidores, para o Regime Próprio de Previdência de 
Belém, e a não incidência de contribuição previdenciária sobre o 13º salário, estabelecida na Lei Municipal nº 
7.984/99, mantida em suas alterações através da Lei nº 8.234/03, em desacordo com a Emenda 
Constitucional nº 20/98, combinado com o Art. 40 da Constituição Federal. Fatos esses, que provocam a 
redução da reserva financeira da previdência deixando de aportar recursos de suma importância para a 
garantia do pagamento dos futuros benefícios previdenciários e garantir o Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP), emitido pelo Ministério da Previdência Social (MPS), observado os critérios técnicos e 
legais para sua liberação, do contrário impossibilita a celebração de novos convênios e contratos, bem como, 
a transferência de recursos federais ao Município de Belém e os repasses da Compensação Previdenciária 
(COMPREV), realizada entre o Regime Próprio de Previdência e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
Somadas estas situações dentre outras, constituiu-se um passivo atuarial que no futuro representará um peso 
para os servidores da ativa, assim como, para a população que assistirá ao desembolso de recursos que 
poderiam ser gastos com o desenvolvimento da cidade em investimentos em nome do bem comum. 

 
O equilíbrio financeiro é atingido quanto o que se arrecada dos participantes do sistema é suficiente 

para custear os benefícios assegurados. Já o equilíbrio atuarial é alcançado quando as alíquotas de 
contribuição, a taxa de reposição e o período de duração dos benefícios são definidos a partir de cálculos 
atuariais que procuram manter o equilíbrio financeiro durante todo o período de existência do regime de 
previdência. 

        
O objetivo é atingir uma equivalência entre o valor da contribuição do servidor e o benefício que ele irá 

receber. A ausência desse caráter contributivo é um dos fatores responsáveis pelo atual desequilíbrio dos 
regimes previdenciários nas três esferas de governo.         

 
 
Em âmbito administrativo, a obrigação de transparência da gestão do regime previdenciário, com a 

instituição de órgãos representativos, compostos paritariamente de representantes do poder público, 
servidores ativos, aposentados e pensionistas é um instrumento indispensável a efetivação do verdadeiro 
controle na utilização dos recursos previdenciários. 

 
Portanto, a tarefa do Governo Municipal, avança no sentido de reestruturar o Regime Próprio de 

Previdência Social, em cumprimento das disposições legais, por entender que os direitos previdenciários 



devem ser garantidos para as atuais e futuras gerações, preservando o papel distributivo e contributivo do 
sistema.       

 
Na conjuntura atual, o Governo Municipal, ao assumir recebe o Regime Próprio com o desafio de 

realizar a Reforma da Previdência Municipal, em busca de um modelo de previdência público básico, 
solidário, com maior isonomia entre as regras dos trabalhadores públicos e as existentes no Regime Geral de 
Previdência Social, que seja distribuidor de renda, financeiramente e atuarialmente sustentável. Ressaltando-
se nosso compromisso com a defesa da manutenção dos Regimes Próprios.        
  
 
2 - PLANO DE BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM 
 
I – PLANO DE BENEFÍCIOS 
 

O Regime Previdenciário de Belém prevê atualmente os seguintes benefícios: 

 
QUANTO AO SERVIDOR: 

 
• aposentadoria por tempo de contribuição; 
• aposentadoria compulsória aos setenta anos; 
• aposentadoria por invalidez permanente; 
• auxílio-doença; 
• salário-família. 

 
QUANTO AO DEPENDENTE: 

           
• pensão por morte ( de servidor Ativo ou Inativo); 
• auxílio – reclusão. 

 
II – VALOR DOS BENEFÍCIOS 

 
• APOSENTADORIA 

 
O valor do benefício será integral para os servidores que cumprirem a idade e o tempo de 

contribuição mínima exigido, equivalente à remuneração recebida na ativa, excluídas as parcelas transitórias 
não incorporáveis na forma da lei. 

 
Será proporcional ao tempo de contribuição para todos os benefícios, com exceção da Aposentadoria 

por Invalidez – decorrente de acidente de trabalho no exercício da atividade e aquela cuja incapacidade 
adveio de doença grave, contagiosa ou incurável. 

 
 
 
• PENSÃO 

  
A Pensão por morte concedida aos dependentes do servidor que se encontrava na ativa será igual aos 

proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de 
seu falecimento. 

 

Os proventos de aposentadoria e pensão devem ser revistos obrigatoriamente sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade. 

 
 
 
 
 



III – PLANO DE CUSTEIO 
 
 

ATUAL NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO 
 
 O custeio praticado atualmente é de 16% de contribuição sobre a folha dos servidores ativos efetivos. 
A tabela a seguir representa estes valores: 
 

CONTRIBUINTE FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

RECEITA DE 
CONTRIBUIÇÃO 

VALOR 
% 

Patrocinador - 11.742.561,62 8,00% 

Servido r Ativo 15.623 11.058.852,44 8,00% 

Servido r Inativo PMB/SEMEC 2.373 - - 

Servido r Inativo IPAMB 336 - - 

Pensionistas 1.519 - - 

TOTAL 19.851 22.801.414,06 16,00% 

Fonte: DFC, NUSP/IPAMB 
Referência: Orçamento da Previdência Social 2005 – Previsão da Receita de Contribuições 

 
 
 
 

DEMONSTRATIVO DO CUSTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS 2004 
 

CATEGORIA Nº DE BENEFÍCIOS CUSTO ANUAL % 

INATIVO PMB/SEMEC 2.373 35.310.905,27 67% 

INATIVO IPAMB 336 4.050.601,07 8% 

PENSIONISTAS 1.519 13.231.478,76 25% 

TOTAL 4.228 52.592.985,10 100% 

Fonte: DP, NUSP/IPAMB 

 

 

COMPARATIVO DE PENSIONISTAS DO IPAMB 

 

1º TRIMESTRE DE 2004 1º TRIMESTRE DE 2005  

MÊS Nº DE 
PENSIONISTAS 

VALOR Nº DE 
PENSIONISTAS 

VALOR 

JANEIRO 1.420 R$- 958.274,18 1.498 R$- 1.057.437,40 

FEVEREIRO 1.427 R$- 955.235,96 1.505 R$- 1.056.341,80 

MARÇO 1.423 R$- 949.342,63 1.519 R$- 1.075.275,80 

Fonte: DP, NUSP/IPAMB 
 

 

 



 

COMPARATIVO DAS APOSENTADORIAS PAGAS PELA PMB (TESOURO) e IPAMB 

 

1º Trimestre de 2004 1º Trimestre de 2005  
Mês IPAMB VALOR PMB VALOR IPAMB VALOR PMB VALOR 

Janeiro 202 R$-240.094,37 2.427 R$ - 2.623.654,63 328 R$ 417.511,68 2378 R$2.760.358,37 

Fevereiro 209 R$- 248.281,27 2.425 R$ - 2.615.450,92 330 R$ 415.036,03 2373 R$2.754.210,64 

Março 211 R$- 252.197,94 2.418   R$ -2.613.602,96 336 R$ 427.355,13 2367 R$2.742.529,38 

Fonte: DP, NUSP/IPAMB 
 
 

A despesa com a folha de Inativos em 2004, com recursos do tesouro municipal, atingiu o montante de 
35.310.905,27 (Trinta e cinco milhões, trezentos e dez mil, novecentos e cinco reais e vinte e sete centavos). 

 
A obrigação patronal de 8% da PMB em 2004 totalizou R$ 11.742.561,62 (Onze milhões, setecentos e 

quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos). Daí concluirmos que o 
custo do Regime Próprio de Previdência à Prefeitura de Belém é de R$ 47.053.466,89 (Quarenta e sete 
milhões, cinqüenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos). 

 
 
IV – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV) 
 

A Compensação Previdenciária é o repasse a cargo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 
através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), 
tendo como gestor o IPAMB, em função do tempo de contribuição do servidor público ao INSS. 

 
 São passíveis de Compensação Previdenciária somente os benefícios de aposentadoria e pensão 
dela decorrente, concedida a partir de 05 de outubro de 1988, exceto aposentadorias por invalidez 
decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional e doenças graves, incuráveis ou contagiosas e 
pensões delas decorrentes. 
 
 Atualmente, estão sendo compensados somente os processos de aposentadoria. Dos atuais 
servidores inativos, 93 processos compensáveis, foram encaminhados ao MPS, para fins de analise de 
compensação previdenciária. 
 
 Nos Exercícios de 2001 e 2004, foram recebidos a título de compensação previdenciária os valores de 
R$236.325,48 (Duzentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), 
referente a 93 processos compensáveis de um total de 1.228 processos, isso se deve ao fato dos servidores 
possuírem tempo de serviço prestados ao município de Belém. 
 
 
V - CONSIDERAÇÕES ATUARIAIS 
 

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO VIGENTES 

 

São recolhidas para custear as despesas previdenciárias, as alíquotas de contribuição constantes na 
coluna 1: 

 Coluna 1 Coluna 2 Diferença 

Participantes 8,00% 11,00% (3,00%) 

Poder Público 8,00% 19,82% (11,82%) 

TOTAL (1) 16,00% 30,82% (14,82%) 

Fonte: Avaliação Atuarial do Balanço de 2003 

 



 

As Projeções Atuariais realizadas em novembro de 2004, com base no balanço do exercíco de 2003, 
apontam as alíquotas da coluna 2, como sendo as que garantem o equilíbrio atuarial do RPPS. Assim sendo, 
verifica-se que o Plano de Custeio do RPPS apresenta uma deficiência contributiva mensal de 14,82% 
(quatorze vírgula oitenta e dois centésimos por cento), sendo consideradas para elaboração das projeções as 
receitas de contribuição dos servidores ativos (11% da remuneração), bem como a contribuição do poder 
Público 19,82% da folha salarial dos servidores ativos provento dos inativos do IPAMB e pensões. Foram 
considerados os ganhos em aplicações financeiras, na ordem de 6% a.a. (seis por cento ao ano), conforme 
exigido pelo plano técnico atuarial. 

 

Como despesas foram considerados os gastos futuros, com servidores hoje ativos, referente a 
aposentadorias que venham a ser concedidas, bem como pensões que venham a legar para seus 
dependentes. Além destas para servidores inativos, que tiveram seu benefício concedido a partir de 
01/01/2001, foram considerados os dispêndios com proventos a serem pagos, bem como pensões que 
venham a legar. Por fim, foram consideradas, ainda, as despesas com pagamento dos atuais pensionistas. 

 

Com base no balanço do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB), 
encerrado em 31/12/2003, o RPPS contava com um Saldo Patrimonial de R$ 26.433.937,97(Vinte e seis 
milhões, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos). 

 

Ressalta-se que na forma que se estruturou o IPAMB, nos termos do artigo 61 da Lei nº 7.984/99, o 
Poder Público Municipal efetuará os pagamentos das aposentadorias concedidas aos servidores ativos que 
completarem os requisitos para aposentação até 31/12/00. O IPAMB se responsabilizará pelo pagamento 
dos demais inativos, cujo o direito à concessão ocorreu a partir da citada data, bem como todos os benefícios 
de pensão já concedidos,  sendo que passaram a ser pagas de forma  integral desde maio de 2000, cujo 
impacto nesta folha implicou num incremento da  despesa 46,8% a mais do valor da folha de Pensionistas.  

 

O último Cálculo Atuarial realizado em 2002 apurou uma deficiência contributiva mensal de 14,82% 
(quatorze vírgula oitenta e dois centésimos por cento) da folha salarial dos participantes (somatório das 
remunerações dos ativos). Assim, faz-se necessária a apreciação de propostas para um novo plano de 
custeio, revendo-se as contribuições ou outras alternativas de receita com vistas a proteger o equilíbrio 
técnico do plano para o futuro, devendo ser objeto dos debates e definição ainda neste exercício. 

 

Segundo o estudo atuarial, a deficiência citada é afetada diretamente pelos seguintes fatores: 

 

1. São contribuintes do sistema somente os servidores ativos; 

 

2. Embora seja pago como benefício a gratificação natalina (décimo terceiro salário), não incide 
contribuição sobre esta parcela; 

 

3. Passivo Atuarial Inicial dos Pensionistas muito elevado, sendo que o mesmo não será amortizado 
somente pelo Município, mas também pelos participantes; 

 

4. A incorporação de parcelas aos vencimentos dos servidores da ativa e de aposentados sem que 
historicamente houvesse contribuição por tais valores é hoje um fator de impacto previdenciário para 
um futuro próximo visto que incidirá sobre os custos das novas aposentadorias e pensões que já são 
custeadas pela reserva financeira do IPAMB. 

 

 



3 - A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DE BELÉM 
 

A manutenção do regime próprio de previdência dos servidores púbicos é um fato que deve ser 
destacado, uma vez que muitos foram os municípios que extinguiram seus regimes próprios de previdência, 
em decorrência da necessidade de adequação a reforma da previdência. 

 
O Regime Próprio de Previdência de Belém apresenta em 31/12/2004, uma disponibilidade financeira, 

constituída na ordem de R$ 24.333.271,45 (Vinte e quatro milhões, trezentos e trinta e três mil, duzentos e 
setenta e um reais e quarenta e cinco centavos).  

 
Não destoante da realidade nacional, o município de Belém carece de um sistema de informação de 

pessoal integrado, que possibilite a formação de um banco de dados consistente e confiável, que permitirá a 
disponibilidade de informações necessárias à nova avaliação atuarial, atendendo as exigências legais no 
envio de infomações gerenciais ao MPS e ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM); assim como de 
técnicos com aprofundamento especializado nas áreas de contabilidade, gestão financeira e direito 
previdenciário para qualificar a gestão previdenciária. Nesse sentido através do convênio realizado com o 
Programa de Apoio à Modernização da Previdência Social (PROPREV/MPS), com financiamento do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para receber recursos com previsão de desembolso de 
US$400.000,00 (Quatrocentos mil dólares), para financiar a modernização administrativa do Regime Próprio 
de Previdência do Município, tendo sido a única cidade do Norte contemplada com essa linha de 
financiamento das 05 capitais brasileiras, selecionadas.  

 
Em março de 2005, após reunião realizada entre os técnicos do IPAMB e MPS ficou decidido pela 

efetivação de três projetos principais, quais sejam, a contratação de serviço especializado para a realização 
do recadastramento dos servidores ativos, inativo e pensionistas em 2005, a avaliação atuarial de 2005 e o 
curso de capacitação de servidores municipais em previdência. O IPAMB também realizou, com recursos 
próprios, a aquisição do Sistema de Informações Previdenciárias (SISPREV), incluindo o módulo contábil que 
não integrava o sistema no contrato inicial, sendo negociado a sua aquisição sem ônus para este Instituto e 
que encontra-se em fase inicial de implantação. 

 
Diante ao exposto e considerando que a evolução e qualidade dos estudos e debates entre todos os 

interessados vem se aperfeiçoando, vislumbramos como agenda importante, o que segue: 
  
1. Realização recadastramento dos servidores ativos, inativo e pensionistas do IPAMB para 

atualização da base de dados vitais a realização do cálculo atuarial com base no balanço de 2004, 
o que está em fase de licitação no Ministério da Previdência Social (MPS) através dos recursos do 
PROPREV, visando subsidiar as decisões quanto a correção do plano de custeio do regime 
próprio de previdência do município de Belém; 

  
2. Instituição da contribuição sobre décimo terceiro salário; 

 
3. Correção do rol de dependentes que geram o direito ao salário família, de acordo com os critérios 

aplicados ao regime geral de previdência social, restringindo aos filhos de até 14 anos de idade ou 
inválidos; 

 
4. Uniformização das regras de incorporação de parcelas permanentes aos proventos de 

aposentadoria, com base em uma única lei municipal, observando-se os princípios financeiros e 
atuariais; 

 
5. Manutenção das despesas administrativas previdenciária no percentual de 2% (dois por cento) da 

folha de servidores efetivos da PMB, nos termos da legislação federal, buscando-se sua redução 
gradual. 

 
 
 
 
 
 
 


