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Palavra do
Presidente
A Associação Paulista de Entidades
de Previdência do Estado e dos
Municípios - APEPREM completa,
neste ano, 25 anos de existência,
com mais de 180 associados, sendo
a maior associação estadual do Brasil.

Assim, esperamos recebê-los em
nosso evento da melhor maneira
possível, presencial ou on-line,
para discutirmos temas de suma
importância para os Regimes
Próprios de Previdência Social.

Neste período, promovemos muitos
debates,
discussões,
propostas,
sugestões, aprendizados, reuniões,
congressos, encontros e seminários
todos com muita responsabilidade,
sempre na defesa de nossos Regimes
Próprios de Previdência Social.

Aproveitamos a oportunidade e
agradecemos a todos os membros da
Diretoria, Conselhos Administrativo
e Fiscal, aos nossos patrocinadores,
à Secretaria de Previdência do
Ministério da Economia, à nossa
parceira ABIPEM, aos nossos
associados e a todos que fazem ou
fizeram parte da Gestão 2018-2021
“Juntos pelo RPPS que queremos”.

Vivemos um período muito desafiador,
pois ainda enfrentamos a pandemia
ocasionada pelo Coronavírus, onde
tivemos que nos adaptar a uma nova
realidade, através das mídias sociais e
de plataformas digitais para levar aos
nossos associados conteúdos, cursos,
informações e a realização de nossos
eventos.
Agora, com o avanço das vacinas,
o Governo do Estado de São Paulo
iniciou a realização de eventostestes objetivando a retomada de
setores da economia. Neste sentido,
com todo cuidado e seguindo todos
os protocolos, iremos realizar o
XIV Encontro Jurídico e Financeiro
de forma híbrida, ou seja, 40% da
capacidade
presencial e on-line
com duas transmissões simultâneas,
sendo uma na área Jurídica e outra na
área financeira.

Obrigado.
Parabéns APEPREM pelos seus 25
anos de história.
Daniel Leandro Boccardo
Presidente
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Abipem atua para prorrogar prazo
de encaminhamento do DRAA
SEPRT divulga portaria sobre extensão
de prazo para entrega do DRAA

CNRPPS divulga recomendação
para não haver contratações de
consultoria para realização do
Comprev
O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de
Previdência Social – CNRPPS divulgou, no dia 15
de março, recomendação aos entes federativos e
aos órgãos e entidades gestoras dos RPPS sobre a
não contratação de serviços de consultoria para a
operacionalização da compensação previdenciária.
Para ler a íntegra do documento, acesse aqui.

4 |

Confira a 14ª edição do livro
“Regimes Próprios Aspectos
Relevantes”
Para ler a íntegra do documento, acesse aqui.
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Portaria altera parâmetros para
revisão de segregação de massa
A mudança visa incorporar os efeitos das reformas
previdenciárias feitas pelos entes federativos
Fonte: Ministério da Economia

Foi publicada, nesta quarta-feira (31/3),
a Portaria SEPRT nº 3.725 que altera
parâmetros para a revisão da segregação
da massa dos beneficiários dos Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS)
da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. A nova normativa tem o
objetivo de incorporar os efeitos das
reformas previdenciárias realizadas pelos
entes federativos nos parâmetros relativos
à revisão da segregação da massa.
A portaria possibilita a revisão da
segregação com a transferência de
recursos e segurados do Fundo em
Capitalização para o Fundo em Repartição
nos casos de entes com sérias dificuldades
financeiras e fiscais. No entanto, para se
manter a responsabilidade previdenciária,
esses regimes devem comprovar algumas
situações: existência de superávit atuarial
no Plano em Capitalização; manutenção
de recursos no Fundo em Capitalização
suficientes para a cobertura das obrigações
relativas aos segurados, acrescidas de
uma margem de segurança de 25%, além
de permanência no fundo, no mínimo,
dos segurados sujeitos ao Regime de
Previdência
Complementar;
adoção
das mesmas regras de elegibilidade,
cálculo e reajustamento dos benefícios
previstos na reforma da previdência dos
servidores federais (EC nº103); ampliação
da base de cálculo das contribuições dos
aposentados e pensionistas e instituição
de alíquotas mínimas de 14%; e revisão do
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regime jurídico único dos servidores para
suprimir a previsão legal de concessão
de benefícios ou vantagens não previstos
para os servidores públicos da União, tais
como anuênios, triênios, quinquênios,
sexta-parte, licença-prêmio e congêneres.
A portaria também facilitou a elaboração da
avaliação atuarial pelos RPPS, ampliando
o período da base de dados. Antes, era
de setembro a dezembro do ano anterior
ao cálculo. Agora serão considerados os
meses de julho a dezembro.

Segregação de massas
A segregação de massas é a divisão dos
segurados vinculados ao RPPS em dois
grupos distintos, que integrarão também
dois planos respectivos, denominados
Plano Financeiro e Plano Previdenciário.
Essa separação é uma alternativa a plano
de amortização por meio de alíquotas
suplementares ou aportes periódicos
financeiros e outros ativos nas situações
de elevado déficit atuarial dos RPPS.

SPREV divulga cartilha de educação
financeira para idosos
Fonte: Ministério da Economia

O Ministério da Economia,
por meio da Secretaria
de Previdência, publicou
no dia 17 de fevereiro,
em seu portal, a cartilha
“Educação Financeira para
Pessoas Idosas – Guia para
aposentados e pensionistas
do INSS” para “disseminar
princípios de educação
financeira que auxiliem na
tomada de decisões mais
conscientes com relação
ao uso dos recursos
financeiros de aposentados
e pensionistas. Elaborada
com linguagem simples,
o objetivo da cartilha é
contribuir para evitar o
endividamento de idosos.
Entre os temas do material
estão as formas de acesso ao
benefício, as modalidades
de crédito, a prevenção
contra golpes e fraudes,
além
de
informações
adicionais sobre direitos
das pessoas idosas”.
A cartilha está disponível no portal da Secretaria de
Previdência e pode ser acessada aqui
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Programas TV ABIPEM edições
1º semestre
Com a pandemia ainda presente no país, a realização de cursos, oficinas e programas
temáticos tem sido a melhor estratégia para manter ativo o espírito da qualificação entre
aqueles e aquelas que atuam no segmento dos Regimes Próprios.
Somente no primeiro semestre de 2021, a TV ABIPEM transmitiu 13 programas - uma média
de 2,16 programas por mês - o que possibilitou oferecer conteúdos regulares aos RPPS,
estimulando de forma constante a troca de experiências e informações sobre o universo
previdenciário. Ao todo, foram 37 horas 44 minutos e 59 segundos de conteúdos
transmitidos no primeiro semestre.

Vamos recapitular:
JANEIRO
21 de Janeiro: 5ª Jornada de
Investimentos - “Perspectiva
Econômicas para 2021”
Reveja Aqui
FEVEREIRO
10 de Fevereiro: Os Regimes
Próprios e sua gestão
Reveja Aqui
19 de Fevereiro: Conheça o
Código de Ética e Padrões de
Conduta na Gestão dos RPPS
Reveja Aqui:
MARÇO
18 de Março: TV ABIPEM e
SulAmérica apresentam “Um
novo olhar para a renda
variável
Reveja Aqui
ABRIL
8 de Abril: Fundos estressados
e seus ativos
Reveja Aqui
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ABRIL
23 de Abril: Fundos de Renda
Variável com Proteção
Reveja Aqui
28 de Abril: Os Desafios na escolha
de investimentos dos RPPS em
2021
Reveja Aqui
MAIO
6 de Maio: Processo de contratação
de entidade de previdência para a
implatação do RPC
Reveja Aqui
12 de Maio: O SIAFIC e os Impactos
nos sistemas contábeis dos RPPS:
Desafios e oportunidades
Reveja Aqui
13 de Maio: Jornada de
Investimentos 2ª Temporada “A
Diversificação de Investimentos no
Exterior
Reveja Aqui
31 de Maio: Curso sobre CPA20
Reveja Aqui

JUNHO
8 de Junho: Atualização
sobre Preenchimento
de Demonstrativos
Reveja Aqui
23 de Junho: Descubra
quais são as novidades
do Comprev
Reveja Aqui

Prêmios da ABIPEM seguem
com inscrições abertas até agosto
A ABIPEM cumpre seu papel de agente que busca estimular o conhecimento entre
aqueles que atuam no segmento de RPPS.
O aprimoramento dos profissionais que atuam na área previdenciária pode ser visto
com o êxito dos três prêmios promovidos pela ABIPEM, que estão com inscrições abertas
até agosto.
Abaixo, mais informações sobre cada um dos certames. Escreva seu nome na história da
ABIPEM e ajude a fortalecer a cultura previdenciária no Brasil. Participe!

VIII Congresso Nacional de
Pesquisa Previdenciária

Prêmio Destaque Brasil de
Investimentos - edição 2021

O CNPP tem por objetivo estimular a
produção e a pesquisa científica e dessa
maneira contribuir para a discussão,
as reflexões e o aperfeiçoamento da
prática e da gestão previdenciária.

O objetivo do Prêmio Destaque Brasil de
Investimentos é identificar os Regimes
Próprios de Previdência Social que
apresentam os melhores processos na
gestão de investimento de suas carteiras.
Faça sua inscrição aqui

Com o tema “O Federalismo
Previdenciário”, a ideia do VIII CNPP é
identificar, por meio de monografias,
como a EC 103 tem impactado a vida
dos RPPS.
Participe: abipem.org.br/viii-cnpp/

O prêmio compreende três categorias
de premiação distintas, de acordo com a
quantidade de servidores ativos segurados
pela instituição, sendo estas:
I. Categoria 1: Até 1000.
II. Categoria 2: De 1000 até 5000.
II. Categoria 3: Acima de 5000 ativos

o Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade I – Categoria 1: Acima de
Previdenciária busca fomentar, identificar, 30.001.
reconhecer e divulgar aquelas instituições que são
II – Categoria 2: De 30.000 a
referência no âmbito da gestão previdenciária.
10.001.
As categorias do Prêmio Destaque Brasil
III – Categoria 3: De 10.000 a
de Responsabilidade Previdenciária foram
6.001.
desenvolvidas de acordo com a quantidade de
servidores ativos segurados pela instituição: Faça IV – Categoria 4: De 6.000 a
2.001.
sua inscrição aqui
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ABIPEM
apoia Observatório que analisa
impacto da pandemia na
Previdência Pública

A chegada da pandemia de COVID-19 levou pesquisadores a desenvolverem estudos e análises
sobre os impactos do flagelo na vida da população brasileira. Prova disto é o Observatório
Covid-Prev, criado a partir de um edital, divulgado em julho de 2020 pela Universidade
de Brasília - UnB, com foco em ações de pesquisa, inovação e extensão, incluindo serviços
tecnológicos, para o combate à Covid-19 em diversas áreas de conhecimento.
A ABIPEM atua como parceira da iniciativa na estruturação do site, fornecimento e divulgação
das informações apuradas pelo Observatório, que é composto por dois coordenadoresprofessores da UnB: Profª. Dra. Diana Vaz de Lima e Prof. Dr. Marcelo Driemeyer Wilbert;
quatro pesquisadores com perfil teórico e prático: Consultor Legislativo Allan Ribeiro de
Castro (Câmara dos Deputados), Prof. Dr. Cláudio de Souza Miranda (USP), Planejador
Financeiro e Palestrante Eduardo Augusto Reichert (XP Investimentos) e Auditor de Controle
Externo Jaílson Gomes de Araújo Júnior (TCM/BA); além de quatro estudantes de Ciências
Contábeis da UnB: Daniel Augusto Moreira Fernandes, Graziele Almeida dos Santos, Gustavo
Otacílio Loiola Barbosa e Jady Wane Rodrigues Cardoso.
Abaixo confira entrevista realizada com o Auditor de Controle Externo Jaílson Gomes
de Araújo Júnior, que informa sobre o funcionamento do Observatório Covid-Prev.
Previdência Nacional - Como nasceu o Observatório Covid-Prev?
Jaílson Gomes – No mês de julho de 2020, em plena pandemia da Covid-19, foi lançado
pela Universidade de Brasília – universidade pública federal localizada na capital do Brasil
– um edital de chamada de ações de pesquisa, inovação e extensão, incluindo serviços
tecnológicos, para o combate à Covid-19 em diversas áreas de conhecimento. Um dos
projetos aprovados foi o desenvolvimento de um observatório para analisar o impacto da
Covid-19 no Sistema Previdenciário Brasileiro.
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Previdência Nacional - Previdência Nacional - A que ele se propõe?
Jaílson Gomes – A partir de uma equipe multidisciplinar, com formação teórica e
prática, a proposta é analisar o impacto da covid-19 no Sistema de Previdência Brasileiro,
doravante denominado Observatório Covid-Prev, sob diferentes perspectivas: vacinação
da população, impactos da pandemia no mercado de trabalho e seus efeitos sobre
a evolução das receitas e despesas previdenciárias, efeitos da pandemia nos grupos
vulneráveis, sustentabilidade dos fundos de pensão, impactos no mercado financeiro,
entre outras.
Previdência Nacional - Quais os resultados são Previdência Nacional - Há alguma forma
esperados dos estudos e análises promovidos que a sociedade civil possa contribuir
com o Observatório?
pelo Observatório?
Jaílson Gomes – A expectativa é elevar o nível
de precisão do observador e que, a partir das
informações divulgadas, possa-se constatar
como as ações de enfrentamento à pandemia
(como o isolamento social) impactaram na
queda de mais de 10% no Produto Interno
Bruto do Brasil, no aumento do desemprego
e, consequentemente, queda na arrecadação
das contribuições específicas para a previdência
social.

Jaílson Gomes – Os observatórios
sociais podem fiscalizar a ação de gestores
públicos, gerar mobilização coletiva
e influenciar decisões e o processo
de
planejamento,
implementação
e avaliação de políticas públicas, a
sociedade pode contribuir fazendo uso
das informações do observatório para
fazer o controle social.
Previdência Nacional - Neste momento
pandêmico onde, pelo menos no Brasil,
a perspectiva de arrefecimento da
pandemia parece distante, iniciativas
como esta podem ajudar a sociedade
civil, empresas e poder público de que
maneira?
Jaílson Gomes – Os observatórios têm
como ponto comum o monitoramento
do funcionamento ou desempenho
de um setor ou tema específico,
e
costumam
coletar,
registrar,
acompanhar e interpretar dados,
produzir indicadores estatísticos, criar
metodologias para codificar, classificar
e categorizar informações, estabelecer
conexões entre pessoas que trabalham
em áreas similares, bem como monitorar
e analisar tendências. Ao monitorar
sistematicamente um tema de interesse
coletivo, um observatório como o CovidPrev exerce controle social e, embora não
tenham poder de exercer sanção direta
sobre os governantes, pode mobilizar
e influenciar outros mecanismos de
accountability.
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ABIPEM e BNP Paribas
Asset Management Brasil
em conjunto com a Magna Investimentos,
firmam parceria para segunda temporada
do Jornada de Investimentos
Dando continuidade à parceria entre
a ABIPEM e a BNP Paribas Asset
Management Brasil, em conjunto com a
Magna Investimentos, responsável pela
distribuição e atendimento aos RPPS, a
segunda temporada do programa Jornada
de Investimentos teve início no dia 13
de maio, às 14h (horário de Brasília), e
teve como tema “A diversificação de
investimentos no exterior”. “Muito se
tem falado sobre o mercado global, sua
magnitude e, especialmente, sobre a
importância de ter uma carteira bem
diversificada alocando também no
exterior. Com o cenário de juros baixos
e instabilidade fiscal no Brasil fez crescer
a busca por outras alternativas, além
disso, os caminhos para se investir
internacionalmente se expandiram e
gestoras multinacionais como nós, da
BNP Paribas Asset Management, que
já possuem experiência global, estão
ganhando cada vez mais destaque
nas diferentes soluções e estratégias
sofisticadas para o investidor brasileiro”,
explica Aquiles Mosca, Head Comercial,
Marketing & Digital da BNP Paribas
Asset Management. A expectativa
para a segunda temporada é “trazer
mais conteúdo sobre o mercado de
investimentos e todas as questões
complexas do mundo em mudança que
podem impactar e influenciar o investidor
em sua tomada de decisão. Serão cinco
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programas bimestrais com temas
relevantes de investimentos dos RPPS –
Regimes Próprios de Previdência Social”,
informa Mosca, que complementa: “desta
vez, a definição dos temas será feita em
conjunto com a ABIPEM e os gestores de
fundos da BNP Paribas Asset Management,
frente às necessidades de conhecimento
sobre o tema de investimentos”.
“O sistema econômico e financeiro global
está cada vez mais interconectado;
novas tecnologias estão mudando a
maneira como interagimos e sobre as
decisões que tomamos. Existe uma série
de complexidades que influenciam a
forma como interpretamos o mercado
e a maneira como investimos junto aos
nossos clientes, mas nossa cultura e
filosofia de negócios têm focado em
investimento sustentável desde muito
antes da pandemia surgir. Mais do que
nunca, nossos clientes esperam soluções
que atendam às suas necessidades
específicas; soluções que sejam mais
responsivas à mudança, que forneçam
perspectiva para um complexo mosaico
de informações e que sejam responsáveis
e transparentes. E nosso foco é
aprimorar cada vez mais os critérios de
ASG (Ambiental, Social e Governança) em
nossos processos de investimento e em
nosso cotidiano como empresa”, afirma
Mosca.

Estar perto de organizações como a ABIPEM, que se preocupam em levar informação
e aprimorar o conhecimento dos RPPS – Regimes Próprios de Previdência Social e
também as Instituições de Previdência Complementar é o que levou a BNP Paribas Asset
Management Brasil a repetir a parceria com a ABIPEM e TV ABIPEM. “Como falamos, a
sustentabilidade está no coração da nossa estratégia de negócio e em nossas decisões
de investimento, isso significa que integramos práticas de investimento sustentáveis e
acreditamos que podemos disseminar nosso conhecimento”, explica o Head Comercial,
Marketing & Digital da BNP Paribas Asset Management.
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Portaria nº 6.657 traz
modernização para acelerar
adesão ao COMPREV
O Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
e da Secretaria de Previdência, publicou no dia 14 de junho, no DOU, a portaria nº
6.657, que, segundo Leonardo da Silva Motta, Coordenador-Geral de Normatização e
Acompanhamento Legal da Secretaria de Previdência – SPREV, “foi editada para aprovar o
modelo do termo de adesão que será utilizado pelos entes federativos para a adesão ao
novo sistema da compensação previdenciária. Antes eram feitos Acordos de Cooperação
Técnica que, pelas formalidades legais, exigiam envio de documentos e assinaturas de
várias pessoas. O Termo de Adesão é assinado apenas pelo prefeito ou governador do ente
federativo, simplificando todo o processo, mas mantendo toda a segurança necessária
para o acesso ao sistema”, informou.

Com o Termo de Adesão, os RPPS têm, agora “acesso ao novo sistema, e conforme prevê
a Portaria 15.829, de 2020, todos os entes devem possuir o Termo de Adesão e contrato
com a Dataprev assinados até o dia 31/12/2021. A questão do contrato com a Dataprev,
será disponibilizada no site da Dataprev assim que eles concluírem os trâmites”, explicou
Silva Motta.
Por fim, Leonardo ressalta que a SPREV disponibilizou a Nota Informativa nº 14.556 com
todos os passos para envio do Termo de Adesão. Acesse aqui.
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Portaria SPREV nº 7.803,
de 30 de junho de 2021,
altera o Termo de Adesão ao Sistema
de Compensação Previdenciária
O Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e da
Secretaria de Previdência, publicou a portaria nº 7.803, de 30 de junho de 2021, que Altera o
Termo de Adesão ao Sistema de Compensação Previdenciária, de que trata o § 1º do art. 10 do
Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019.
Para ler a íntegra da Portaria, acesse aqui.
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Confira a íntegra da Nota
Informativa SEI nº 17991/2021/ME
Segue a Nota Informativa da SPREV em relação aos dados de óbitos que eram
disponibilizados por meio do Sisobi, e que será desabilitado a partir deste mês de julho.
Confira a Nota Informativa: SEI_ME – 16534880 – Nota Informativa
Para ler a íntegra da Portaria, acesse aqui.
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ABIPEM promoveu curso
“COMPREV NA PRÁTICA”
a seus associados

Em parceria com a Secretaria de Previdência (SPREV), a ABIPEM realizou,
exclusivamente para seus associados, nos dias 16 e 17 de junho e 07 e 08 de julho,
o curso “COMPREV NA PRÁTICA” via a plataforma Zoom.
A atividade teve enfoque prático iniciando com os aspectos legais que envolvem a
Compensação Previdenciária até o BG-COMPREV. Os inscritos viram apresentações
de técnicos da Secretaria de Previdência, do INSS e de representantes de RPPS.
Inscrições aqui
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Acompanhe e siga
nossas redes sociais

flickr.com/abipemfotos
tvabipem.com.br
/abipem.eventos
/tvabipem
/abipem.nacional
/abipem
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