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ANEPREM PARTICIPA ATIVAMENTE DOS
DEBATES DA NOVA PREVIDÊNCIA
A ANEPREM tem participado de forma efetiva nos debates do Projeto de
Emenda Constitucional-PEC 06/2019, denominada de Nova Previdência.
O equilíbrio do sistema previdenciário dos entes federados
tem sido objeto de preocupação da ANEPREM nos últimos
anos, demonstrada, em especial, com a criação do prêmio
de Boas Práticas de Gestão Previdenciária, atualmente em
sua 10ª edição, concedido anualmente nos congressos da
Associação. A premiação acontecerá durante o 18º
Congresso da ANEPREM em Maceió, no dia 19 de novembro.
Com o debate sobre a Reforma da Previdência em evidência, na primeira reunião da nova diretoria 2018-2021, tendo
como presidente Heliomar Santos, a ANEPREM criou
quatro grupos de trabalhos, sobre temas relevantes para o
aprimoramento da gestão dos RPPS, dentre os quais, um
para tratar exclusivamente da Reforma da Previdência.
“A diretoria da ANEPREM entende que, não só no Brasil,
como também nas principais economias do Mundo, a
Reforma da Previdência sempre é apresentada como a
principal solução de ajuste fiscal para equilibrar as contas
públicas”, disse Santos.
“A Nova Previdência tem como importante diferencial, o
fato de fazer justiça ao fixar alíquotas de contribuição
menores para quem ganha menos e por fixar, de uma
forma progressiva, alíquotas maiores para quem ganha
mais. Na realidade, os que mais contribuem para a elevação
dos déficits dos Governos Federal e dos Estados são as
categorias de servidores com mais altos salários, que
fazem parte do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas e demais órgãos, agravado pelas despesas
com os militares”, explicou.
“Por outro lado, vem premiar os entes federados que
apresentam equilíbrio financeiro no sistema previdenciário,
desobrigando-os de elevar as alíquotas de contribuição dos
servidores, e de cobrar contribuição dos aposentados e
pensionistas que recebem abaixo do teto do RGPS, um
grande ativo político para o executivo.

Isso só tem sido possível quando há regularidade nas transferências financeiras para pagamento dos benefícios previdenciários e boas práticas de gestão, com técnicos qualificados, nos RPPS, notadamente nos municípios, exceto das
capitais, que em 2016 e 2017, apresentaram um superávit
de mais de 12 e 8 bilhões, respectivamente”, avaliou.
Heliomar reforçou ainda que, além de fatores importantes
para equilibrar o sistema previdenciário, como idade
mínima para a aposentadoria e elevação do tempo de
contribuição e a progressividade de alíquotas, a proposta do
governo, regulamenta ainda as aposentadorias especiais e
estabelece regras que garantem contribuição sobre cargos
incorporados para efeito de aposentadoria, principalmente
para benefícios a serem concedidos com paridade. Com as
regras criadas e regulamentadas pela Reforma da Previdência e as novas fontes de custeio a serem criadas, possibilitará aos entes federados elaborar um novo plano de
equacionamento do sistema previdenciário, que possa
garantir o pagamento dos benefícios previdenciários concedidos e a conceder sem comprometer a sua capacidade de
investimento.

Conselheiros da ANEPREM e o presidente Heliomar Santos, com Narlon Gutierre e
Allex Albert Rodrigues, na reunião, dia 20/3, em Brasília, em que se discutiu a
Reforma da Previdência, quando Heliomar e Roberto Moisés, representando a
Associação, foram escolhidos para consolidar as propostas do CONAPREV, de
aperfeiçoamento da PEC 06/2019.
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PRINCIPAIS TEMAS DA PAUTA, ALGUNS JÁ CONTEMPLADOS NA
REFORMA DA PREVIDÊNCIA, APRESENTADAS PELA ANEPREM AO
SECRETÁRIO DE PREVIDÊNCIA LEONARDO ROLIM EM 31/01/2019.
1- Em relação aos aposentados e pensionistas,
incidência de contribuição somente para quem receba
acima do teto do RGPS, de acordo com o princípio da
solidariedade já previsto na EC nº 47. Tendo em vista
que a média dos benefícios previdenciários dos municípios – que, inclusive até 2016, apresentou superávit
de mais de 12 bilhões -, estão em torno de 50% do
valor referido teto, diferentemente da união, dos estados e distrito federal, que possuem altos salários e,
consequentemente, elevados déficits.
2 - Não obrigatoriedade de elevação de alíquota para
os entes federados que apresentem superávit financeiro, fazendo justiça com os RPPS que praticam boas
práticas de gestão e com o executivo que tem
demonstrado responsabilidade previdenciária, mantendo repasses de contribuições, parcelamentos e
aportes regulares, equilibrando assim o sistema previdenciário do ente federado.
3 - Progressividade de alíquotas, possibilitando a
fixação diferenciada para as categorias de servidores
ou poder que, efetivamente, causam impacto negativo
no equilíbrio do sistema previdenciário, identificados
na avaliação atuarial.
4 – Estabelecer exigência ao ente federado, no caso de
implantação de sistema de capitalização, com segregação de massa, de apresentação de plano de custeio
no período de transição para pagamento dos benefícios já concedidos. Se aprovado na Reforma da Previdência, que seja financiado também pela União, não
ficando somente por conta dos estados e municípios,
com repasses de acordo com o Fundo de Participação
dos Municípios.
5 – Regulamentação das aposentadorias especiais de
forma a permitir que deixem de ser aplicada a legislação do RGPS, que não prevê requisitos cumulativos
para a concessão do benefício, o que tem possibilitado
ao servidor se aposentar com idade reduzida;
6 – Revisar a metodologia de cálculo do COMPREV,
aplicando o mesmo critério utilizado para o RO e RI,
corrigindo da mesma forma os valores a receber pelos
RPPS;

7 - Incluir no artigo 31 da MP 871/19 que os valores dos
empréstimos consignados descontados na conta do
servidor por instituição bancária, após a data do seu
falecimento, também sejam devolvidas ao RPPS;
8 - Flexibilização dos recursos da educação e da saúde,
estabelecendo um percentual sobre o valor do fundo da
educação FUNDEB e da Saúde a ser destinado ao custeio
da folha de pagamento dos inativos das referidas categorias, dos benefícios concedidos com paridade aos
servidores da ativa, que tem impactado de forma negativa o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário dos entes;
9 - Autorização e regulamentação para que os RPPSs
possam fazer empréstimos consignados, possibilitando
assim, aumentar a rentabilidade na aplicação dos ativos
financeiros dos Institutos de Previdência;
10 - Estabelecer na legislação federal a obrigatoriedade
de incidência de contribuição previdenciária sobre precatórios e Requisição de Pequeno Valor-RPV, pagos pelo
Executivo, sobre vantagens e retroativos recebidos pelos
servidores, que normalmente recebem o valor líquido
sem o desconto da devida contribuição;
11 – Criar previsão legal no sentido de que parte de receita sobre concurso de prognósticos, royalties e multas
fixadas judicialmente destinadas aos entes federados
sejam repassadas aos RPPS’s, como ocorre com multas
ambientais e as aplicadas em ações civis públicas;
12 – Previsão legal de que os pagamentos de parcelamentos ao RPPS sejam descontados obrigatoriamente
dos repasses das receitas dos Fundos de Participação do
Ente Federado.
13 – Não incidência de contribuição para o PASEP sobre
transferências financeiras do Executivo para RPPS,
conforme critério aplicado para as previdências complementares abertas, que não consideram os referidos
valores como investimentos.
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BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO - PRO-GESTÃO
Desde 2010, quando instituiu seu Prêmio de Boas Práticas, a ANEPREM deu mais um passo para auxiliar a
modernização da Gestão Previdenciária dos RPPS, que
tem contribuído, de forma relevante, para a obtenção da
certificação do PRÓ-GESTÃO, como aconteceu com o
PREVILUCAS, 1° município a receber a certificação,
depois de obter o 1° lugar de sua categoria, no Prêmio
ANEPREM de Boas Práticas Previdenciárias. Em 2019
não será diferente, o edital do 10° Prêmio trará novidades,
como por exemplo a criação da premiação na categoria
INOVAÇÃO. Em breve, o edital estará disponível no site
da Associação.
Ainda com o propósito de colaborar para a modernização
da Gestão Previdenciária, a ANEPREM mantém uma
participação ativa na Comissão de Credenciamento e
Avaliação do Pro-Gestão RPPS, por meio de seus representantes.

Segundo Herickson Rangel, na reunião da Comissão
realizada no dia 3 de abril, foram deliberadas e aprovadas algumas alterações do Manual de Pró-Gestão. Em
sua avaliação, essa revisão vem sendo construída há
quase um ano. Se fazia necessária para corrigir alguns
pontos e incrementar outros. Rangel destaca dentre
essas alterações, a contemplação do pleito da
ANEPREM de prorrogar até 2020 o incentivo de reduzir
o percentual de atingimento das ações. Esse pleito foi
objetivado para ampliar a participação dos RPPS na
busca pela melhoria da gestão.
Até o momento, somente 139 RPPS aderiram ao
Pró-Gestão e, destes, apenas 16 obtiveram a Certificação. Rangel acredita que outros incentivos possam ser
concedidos, assim como já ocorreu com a Resolução
4.695/2018, que permitiu aumentar o limite de aplicação dos recursos financeiros dos RPPS, que já possuem
Certificação.

CONFIRA A PARTICIPAÇÃO DA ANEPREM EM EVENTOS:
ANEPREM NA 64ª REUNIÃO
DO CONAPREV

ANEPREM NA AUDIÊNCIA
NA SPREV

Nos dias 6 e 7 de dezembro 2018, na 64ª reunião do
Conselho Nacional de Dirigentes de RPPS-CONAPREV
realizada em Fortaleza, a ANEPREM apresentou uma
proposta de criação de uma Comissão de Acompanhamento da Reforma da Previdência, no conselho, articulada ao novo governo, para contribuir com a experiência
da gestão dos RPPS de estados e municípios, com questões relevantes para a sustentabilidade do sistema.

Para colaborar com a Reforma, no dia 31 de janeiro de
2019, em audiência realizada na SPREV, com o Secretário de Previdência Leonardo Rolim e o secretário Adjunto Narlon Gutierrez, o presidente da ANEPREM Heliomar Santos, acompanhado da diretoria da Associação e
de presidentes de associações estaduais de RPPS, apresentou uma pauta com temas que, se contemplados na
Reforma, poderão contribuir, de forma significativa,
para equilibrar o sistema previdenciário de estados e
municípios.

REUNIÃO DE GRUPO
DE TRABALHO
Ainda no mês de dezembro, em reunião dos conselhos
realizada no dia 13 e 14, a ANEPREM tratou com os
membros dos Grupos de Trabalho criados na primeira
reunião da atual gestão, que contou com a apresentação
do Consultor Jurídico Bruno Martins, das regras então
divulgadas pela mídia sobre a Reforma da Previdência.
Ficou decidido, que o Grupo de Trabalho que trata da
matéria na ANEPREM apresentaria em audiência da
SPREV uma pauta com sugestões, como contribuição
para a elaboração da proposta para a Reforma.

A ANEPREM parabeniza e agradece aos secretários que
atenderam ao pleito da Associação e das demais entidades estaduais de Previdência e possibilitaram a oportunidade de todos os conselheiros do CONAPREV apresentarem sugestões para o aperfeiçoamento da PEC
06/2019, nesta audiência de criação da Comissão de
acompanhamento da Reforma.

Diretores e presidente da ANEPREM na reunião da SPREV, com secretários
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ANEPREM NO CONGRESSO
DA ASSIMPASC
O presidente da ANEPREM, Heliomar Santos e as conselheiras Lea Praxedes e Juliana Omena participaram da
mesa de abertura do 1º Congresso Brasileiro de Investimentos e 8º Congresso Estadual da ASSIMPASC –
Associação dos Institutos Municipais de Previdência e
Assistência de Santa Catarina. O secretário geral da
ANEPREM, Márcio Apolinário, também teve fala no
evento, ocorrido de 13 a 15 de março, no Centro Sul, em
Florianópolis.

ANEPREM NA REUNIÃO
DO RIO PREVIDÊNCIA
O presidente da ANEPREM, Heliomar Santos, participando,
no dia 19 de março, da reunião do RioPrevidência e AEPREMERJ. A pauta foi “A Reforma da Previdência com base na
PEC nº 6/2019”. O evento aconteceu no RioPrevidência
Cultural.

ANEPREM EM REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONAPREV
No último dia 20 de março, os cincos conselheiros da
ANEPREM que fazem parte do CONAPREV participaram da
reunião extraordinária, em que foi criada a comissão para
elaboração de uma síntese das propostas discutidas com os
membros do Conselho para ser apresentada como sugestão,
para a Nova Presidência. A comissão ficou composta do presidente da ANEPREM, Heliomar Santos; de Roberto Moisés,
presidente do ALAGOAS PREVIDÊNCIA, de Tatiana Nóbrega,
presidente da FUNAPE e de Halan Harlens, diretor da seguridade do RIOPREVIDÊNCIA. Após esta reunião, o presidente da
ANEPREM e os membros dos conselhos vêm participando
ativamente dos debates sobre a Reforma da Previdência.

ANEPREM NA 75ª REUNIÃO DA FNP
A convite da Frente Nacional de Prefeitos-FNP, nos dias
21 e 25 de março, o presidente da ANEPREM participou
do fórum realizado, em Brasília, que contou com as
presenças do ministro da Economia Paulo Guedes e do
secretário Especial de Previdência, Rogério Marinho, do
prefeito de Campinas e presidente da FNP, Jonas Donizete, do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, de aproximadamente 90% dos prefeitos das principais capitais
do país, da imprensa das principais redes de comunicação e de outras autoridades. No evento, foi discutida a
possibilidade de ser apresentada uma pauta conjunta de
sugestões para a Reforma da Previdência, que contemple as propostas da ANEPREM e do Fórum de Secretários de Finanças dos Municípios da FNP.

O ministro Paulo Guedes e o secretário de previdência Rogério
Marinho ao fundo na selfie de Heliomar Santos.
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VISITA AO BANCO DO BRASIL
Aproveitando a estadia em Brasília para o Fórum da FNP,
os diretores, o presidente da ANEPREM e o assessor jurídico da Associação, Bruno Martins, visitaram diretores na
sede do Banco do Brasil.

ANEPREM NA 65ª REUNIÃO
DO CONAPREV
Nos dias 4 e 5 de abril de 2019, dirigentes da ANEPREM
participaram da 65ª reunião do Conselho Nacional de
Dirigentes de RPPS-CONAPREV, realizada em Belém-PA,
em que o secretário de previdência Leonardo Rolim,
cooperou com os debates sobre a Nova Previdência PEC - 06/2019.

Allex Abert Rodrigues, Juliana
Tirloni, Maria das Graças Alves
Silva, Roberto Moisés dos
Santos, Leonado Rolim,
Heliomar Santos e Daniel
Boccardo.
Daniel Boccardo, Juliana Tirloni, Maria
das Graças Alves Silva, Leonardo Rolim,
Heliomar Santos, Bruno Martins e
Herickson Rangel

VISITA AO GABINETE
DO MINISTRO BARROSO

ANEPREM NO 15º CONGRESSO
DA APEPREM

Ainda em Brasília, a chefe de Gabinete do Ministro do STF
Luís Roberto Barroso, Renata Saraiva, recebeu de Heliomar Santos, o convite para o 18º Congresso Nacional de
Previdência da ANEPREM, confirmando a participação do
ministro na abertura do evento.

O presidente e diretores da ANEPREM, prestigiando o 15º
Congresso Estadual da APEPREM, no Centro de Convenções em Ribeirão Preto, em São Paulo, de 8 a 10 de abril.

Antônio Sérgio Antoniello - RPPS Pitangueiras - SP, Ronaldo da Silva Salvini Santa Fé do Sul - SP, Maria Lúcia A. de Lima - Triunfo - PE, Célia Verônica Tesoureira da Aneprem, Heliomar Santos - presidente Aneprem, Terezinha de J.
G. Almeida - ipremsaf São Francisco - MG e Daniel Boccardo presidente Apeprem.
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ANEPREM NA MÍDIA
CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA SOBRE A ANEPREM.

A editora da Revista RPPS do Brasil, Iliane
Fonseca publicou na última edição a ação
da Aneprem e associações estaduais para
a nova reforma da previdência.
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