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São João de Meriti, 05 de abril de 2020. 
 

Ofício nº 026 / ANEPREM/2020 

Referente: PL nº 1161/2020 

 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 

SENADOR DAVI ALCOLUMBRE 

PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

 

 

 

 EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, 

 

 

A Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios-

ANEPREM, entidade sem fins lucrativos, instituída em 1998, que atua, em especial, em 

defesa do fortalecimento e sustentabilidade dos Regimes Próprios de Previdência 

Social – RPPS, Estados e capitais, e de mais de 2100 instituídos nos municípios, vem 

respeitosamente a V. Exª, após consulta a operadores do direito previdenciário, atuário,  

gestores e presidentes de Associações representativas de RPPS, apresentar a essa 

Secretaria, manifestação sobre o PL nº 1161/2020, que dispõe, em especial, sobre 

“suspensão da exigibilidade de recolhimentos das contribuições previdenciárias dos 

municípios para os RPPS e critérios para parcelamentos de valores devidos oriundos 

da medida”, discorrendo sobre o posicionamento da Associação e dos demais citados 

que foram consultados, pelas razões que passa a expor:  

1 - O texto do referido PL, estabelece a suspensão da exigibilidade do 

recolhimento das contribuições previdenciárias dos municípios aos RPPS até 

dezembro de 2020, deixando que os critérios para recolhimento dos recursos 

suspensos e reajustes dos parcelamentos, em relação aos RPPS, “deveram ser 

regularizados conforme vier a ser definido nos municípios na LDO para 2021, ou 

através de Lei específica de iniciativa do Executivo local”, sem garantir a observância 

dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, explícito no art. 40, caput, da CF, e o 

cumprimento das regras gerais estabelecidas na EC nº 103/2019. Notadamente, em 
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relação aos critérios de reajustes dos valores a serem parcelados, se aplicarem a 

SELIC como definido os recolhimentos para o RGPS, uma vez que nas avaliações 

atuariais os passivos previdenciários são apurados com base na aplicação do índice 

fixado como meta atuarial, em sua maioria do IPCA + 6%. 

2 – Os gestores, dirigentes de Associações representativas de RPPS, atuários, 

técnicos e operadores do direito previdenciário, em sua maioria, tem se expressado 

manifestando a preocupação com o sistema e, em especial, pela inobservância do 

projeto em manter, no mínimo, os repasses financeiros necessários para garantir o 

pagamento dos benefícios concedidos pelos RPPS, o que já vem ocorrendo de forma 

irregular, mesmo com a obrigatoriedade prevista em Lei, em vários municípios do país.  

3 - Além do referido risco, causa preocupação a ausência de repasses de 

insuficiências financeiras, o uso de contribuições de planos previdenciários para cobrir 

déficits, descapitalizando planos previdenciários afetando assim o seu equilíbrio, 

inclusive de Previdência Complementar, se entenderem que se deve aplicar o mesmo 

critério; suspensão de aportes financeiros definidos em planos de custeio para cobrir 

déficit atuarial, e, por fim, a continuidade da desregulamentação do sistema 

previdenciário, como ocorreu na EC nº 103/2019, que deixou estados e municípios de 

fora da Reforma da Previdência, colocando em risco a sustentabilidade da previdência 

do servidor público. 

4 – Embora tenhamos consciência do momento delicado que estamos passando 

e que não podemos deixar de ser solidário com os nossos semelhantes, em razão da 

crise causada no mundo pelo Covid-19, não podemos deixar de pensar nos 

aposentados e pensionistas, idosos e ainda mais vulneráveis com o vírus, que não tem 

outras fontes de renda para sobreviver e que dependem dos benefícios, que em muitos 

RPPS descapitalizados, já vem sendo pago com atrasos.  

5 – Portanto, suspender até dezembro de 2020 as transferências de recursos, se 

a previsão que a crise na saúde se estenda por um tempo muito menor, sem definir 

critérios eficazes de pagamento dos valores devidos pelos municípios aos RPPS, pode 

significar uma ameaça de que o pior pode ainda estar por vir para o sistema 

previdenciário, como por exemplo, isenção de contribuições previdenciárias de 

servidores, em nome da crise. 

Face ao exposto, solicitamos respeitosamente a V. Exa. e aos seus 

Excelentíssimos pares,  desse  Egrégio  Poder  Legislativo,  a  apreciação  da  presente  
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manifestação da ANEPREM, de gestores, de Presidentes de Associações Estaduais 

representativas de RPPS e demais consultados acima citados, no sentido de ser o PL 

rejeitado, ou que seja apresentado um substitutivo ao PL, que preserve o equilíbrio do 

sistema previdenciário, sanando as Inconstitucionalidades identificadas, se possível, 

após ouvir as Associações representativas dos segurados de RPPS.     

 
Na certeza de contar com a preciosa atenção de V. Exª, no sentido de atender a 

nossa justa solicitação, apresentamos votos de elevada estima, respeito e 

consideração.  

 

     
 
      
                 
 
                      
                    Roberto Moises dos Santos                   
                                   Vice-Presidente da ANEPREM 
                          Presidente do ALAGOAS  PREVIDENCIA-AL 

 
 

    

                      
 
                                            
 
 
 

            
 
 
 
             Celia Veronica Emidio                                      Marcelo da Silva Fernandes 
                     1ª Tesoureira da ANEPREM                                                             2º Tesoureiro da ANEPREM 
                       Assessora da APPEP-PE                                                        Presidente do PREVIQUEIMADOS-RJ 

 
 
 
 
                 
 
 
                 Elias Lopes da Cruz                                    Terezinha de Jesus G. Almeida 
            Conselho Administrativo da ANEPREM                                                    Conselho Fiscal da ANEPREM                                                                                             
               Diretor Financeiro do CAMPREV-SP                                                   Diretora de Benefícios IPREMSAF 
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   Aderi Zanatta                           Adilson Carlos Pereira                 Alexandre Silva Macedo            
Presidente da AGIP-RS                               Presidente da ANEPP / APEPP-PE                           Presidente da AGOPREV-GO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultor Jurídico da ANEPREM                  Conselheira da ANEPREM –MT                            
                                                                      Diretora Executiva do PREVILUCAS-MT                Presidente da APPEAL-AL 
 
 
                                          

 
 
 
 
 
Lázaro Martins Araújo                   Léa Santana Praxedes                       Luciane Pereira Rabha                    
Presidente da AMAPREV-AM                             Presidente da ASPREVPB-PB                          Presidente da AEPREMERJ-RJ                               
                          
    
 
             
  
 
 
 
    
                                                         Márcio O. Apolinário                                                                                                                                                                    
Presidente da ANORPREV-RN                          Pesidente da APEPREV-PR                         Conselheira da ANEPREM-CE                   
                                                                                                                                        Gestora do PREVIJUNO-CE         

       
 
 
 

 
                                                                    
               
 
           Wilson Marques Paz                                                                                                                     
                     Presidente da ACIP-ES   
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