s
a
i
otíc

PREV N
Informativo do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco
ANO 1 - NÚMERO 1 - EDIÇÃO DE MARÇO DE 2016

PRESTANDO CONTAS
RBPREV fecha gestão em 2015 com números positivos
E
ste é o primeiro RBPREV em
Notícia, cujo objetivo é mantê-lo
informado da situação de
nosso Regime Próprio de
Previdência Social, por meio de dados
sobre a situação ﬁnanceira,
previdenciária e da gestão do RPPS
do Município de Rio Branco.

As informações apresentadas
nos trazem a certeza de que o RPPS
do Município de Rio Branco, com
aproximadamente 6 anos de criação,
já é referência para os demais Regimes
Próprios dos entes federativos,
destacando-se a transparência da
gestão dos Fundos.

Nesta primeira edição, o
informativo abordará as atividades que
o Instituto de Previdência desenvolveu
Gecilda Ribeiro, Raquel de Araújo e Irle Gadelha.
no exercício de 2015, tanto em relação
à administração do Fundo Previdenciário - FPREV e do Fundo Financeiro - FFIN,
quanto da Administração da própria Autarquia do RBPREV.

Esperamos que façam boa leitura!

assegurar e administrar os recursos ﬁnanceiros e outros
ativos dos Fundos Previdenciários para o custeio dos
proventos de aposentadoria, das pensões e de outros
benefícios previdenciários previstos em lei.

A INSTITUIÇÃO DO RBPREV

E

m dezembro de 2009 foi editada a Lei Municipal
nº 1.793, que criou o Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Rio Branco, na ocasião também foi criada
a unidade única de gestão do Regime, o Rio Branco
Previdência – RBPREV, por um Departamento que
integrava a estrutura da Secretaria Municipal de
Administração – SEAD, assegurando ao servidor
público os benefícios de aposentadoria e pensão
por morte.
Em fevereiro de 2013, o prefeito Marcus
Alexandre, honrando o compromisso pactuado em seu
plano de governo, criou o Instituto de Previdência como
Autarquia municipal, mediante a Lei Municipal nº 1.963,
compersonalidade jurídica de direito público, autonomia
administrativa e ﬁnanceira com a função de arrecadar,

Diretoria Executiva do RBPREV

De modo a garantir um sistema previdenciário
equilibrado e com previsão de auto sustentabilidade
foram estabelecidos pela legislação as seguintes
alíquotas das contribuições previdenciárias:
Base de Contribuição

Contribuinte

Alíquota

Servidor Ativo

Remuneração de contribuição/ Art. 51 da Lei
1.793/2009;

11%

Servidor Aposentado e
Pensionista

Parcela dos proventos que exceder ao limite
máximo dos benefícios do INSS;

11%

Aposentado e pensionista
(portador de doença
incapacitante)

Parcela dos proventos que exceder 2(duas)
vezes o limite máximo dos benefícios do INSS;

11%

Município (Contribuição
Patronal)

Remuneração de contribuição/ Art. 50 da Lei
1.793/2009;

17,41%

Município (Alíquota
Suplementar 2015)

Remuneração de contribuição/ Lei Municipal nº
2.071, de 17 de julho de 2014.

1,74%

Fonte: Lei Municipal nº 1.973/2009 e Lei Municipal nº 2.071/2014.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA APROVA CONTAS DO RBPREV
O Instituto de Previdência teve suas contas, referente
ao período de abril de 2010 a agosto de 2015, aprovadas pelo
Ministério da Previdência Social -MPS. A auditoria federal
ocorreu em outubro de 2015. É um procedimento de rotina e
ocorre periodicamente para analisar o custeio previdenciário,
incluindo receitas, despesas e ﬂuxo ﬁnanceiro (aplicações).
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A conclusão foi apresentada pelo MPS em 16 de
novembro de 2015 e de acordo com o parecer conclusivo da
auditoria, o Município de Rio Branco está cumprindo os
critérios e exigências estabelecidas na legislação federal que
disciplina a constituição, organização e ﬁnanciamento dos
Regimes Próprios.
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PATRIMÔNIO DO RPPS SUPERA A R$ 223.086.469,50
o exercício de 2015, o Fundo PrevidenciárioRBPREV, teve um acréscimo em seu patrimônio de R$ 52.157.898,92 (cinquenta e dois
milhões, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e
noventa e oito reais e noventa e dois centavos), equivalente a um incremento de 30,51% (trinta inteiros e
cinquenta e um centésimos por cento) no saldo apresentado em 31/12/2014, que era no valor de
R$ 170.928.570,58. Desse modo o Fundo Previdenciário encerrou o exercício de 2015 com um patrimônio total de R$ 223.086.469,50 (duzentos e vinte e três
milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e
nove reais e cinquenta centavos).

N

Saldo em 31/12/2014 Variação Patrimonial Saldo disponível em 31/12/2015
R$
R$
R$
170.928.570,58

52.157.898,92

223.086.469,50

É importante destacar que desde a criação do
Regime Próprio houve uma evolução considerável do
Patrimônio Líquido do Fundo Previdenciário do ano de 2010
ao encerramento do exercício de 2015, além dos repasses
das contribuições normais em dia, os resultados das
aplicações foram positivos ou compatíveis com os
melhores resultados, conforme se vê no gráﬁco:

Evolução do Patrimônio do Fundo Previdenciário de 01.04.2010 a 31.12.2015
2014

2015

2010

2011

2012

2013

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
E APORTE

14.739.442,13

30.573.583,18

32.942.107,24

34.115.997,14

38.989.689,64

40.356.718,64

RENDIMENTOS

462.736,78

4.114.628,97

9.834.676,94

2.599.921,99

16.603.413,03

22.331.819,44

50.774,40

353.590,49

734.467,11

3.043.708,10

4.665.242,34

10.530.639,16

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

15.151.404,51

34.334.621,66

42.042.317,07

28.472.367,05

50.927.860,29

52.157.898,92

SALDO DISPONÍVEL

15.151.404,51

49.486.026,17

91.528.434,24

120.000.710,29

170.928.570,58

223.086.469,50

DESPESAS

Plano de inves mentos
Aplicações Financeiras no Exercício de 2015 rendem saldo positivo de R$ 22,3 milhões

O

Resolução nº. 3.922/2010, do Banco Central, que
dispõe sobre as aplicações dos recursos dos
Regimes Próprios de Previdência Social instituídos
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A política de investimentos aprovado autorizou
que os recursos disponíveis do RBPREV fossem
aplicados em fundos de investimentos,
obedecendo ao limite de até 100% dos recursos
disponíveis, em seguimentos de renda
variável e no mínimo 80% em seguimentos de renda
ﬁxa e até 20% em seguimento de renda variável.

Dessa forma, embora se evidencie um ano
de grandes perdas no mercado ﬁnanceiro, o resultado
obtido nas duas aplicações é considerado satisfatório,
quando os rendimentos das aplicações de renda ﬁxa
compensaram toda a variação negativa da renda
variável, apresentando nos doze meses um saldo
positivo de R$ 22.331.819,44 (vinte e dois milhões
trezentos e trinta e um mil, oitocentos e dezenove
reais e quarenta e quatro centavos).

Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de
Previdência - FPREV, para o exercício de 2015,
foi aprovado pelo Conselho de Administração
(CAPS) e tornado público por meio da Resolução/CEPS
nº. 20, de 11 de dezembro de 2014.

Os limites autorizados pela Política de investimentos do RBPREV estão em consonância com a

Entenda como isso foi possível
urante todo o ano de 2015, seguindo as
diretrizes estabelecidas na Política de
Investimentos, a equipe do RBPREV, com o
auxílio do Comitê de Investimentos, decidiu
por aplicar os recursos ﬁnanceiros em
fundos de investimentos de menor risco, liquidez
adequada ao ﬂuxo de caixa e com a maior
rentabilidade possível.

D

Primeiramente, a decisão de não aplicar o
limite máximo autorizado de 20% na aplicação em
renda variável. A instituição, em uma gestão prudente
dos recursos, levou em conta, principalmente o cenário
desfavorável posto pela crise ﬁnanceira internacional
que provocou uma variação negativa nos fundos de
renda variável. Outro fato importante é que não foi
necessário efetuar resgate dos recursos aplicados em
renda variável, não ocorrendo assim a realização de
prejuízos para o Fundo de Previdência.

No segmento de renda ﬁxa, os valores estão
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aplicados com carteira composta por títulos do Tesouro
Nacional, por ter rentabilidade garantida em decorrência
da taxa básica de juros da economia. Uma estratégia
adotada nos investimentos foi a decisão de encurtar o
prazo da carteira para a defesa do capital aplicado, o
que resultou num saldo positivo de 12,09% da carteira.

Um fato positivo para o cumprimento da meta
atuarial, a longo prazo, foram as aplicações em
fundos fechados que oferecem rendimentos
maiores que a meta atuarial. Esses fundos
somente poderão ser resgatados na data de vencimento
dos títulos. Desse modo, 31,94% dos recursos do RPPS
batem a meta atuarial.
Importante destacar que as aplicações dos
recursos da previdência municipal estão sendo
realizadas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica
Federal, instituições bancárias de maior credibilidade
no país e com grande expertise em gestão de ativos
de RPPS.
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RBPREV REALIZA RECADASTRAMENTO
ANUAL DOS SERVIDORES

Servidores conectados pela transparência
RBPREV lançou em 2015, plataforma digital
para simulação da aposentadoria em tempo
real e o contra chegue online. A nova versão
do portal traz novas ferramentas que visam facilitar
a vida dos segurados que procuram saber mais
detalhes sobre o Instituto. A medida também fortalece
cada vez mais as diretrizes legais da Lei de
Transparência.

O

A Gestão e o Controle da Base de Dados Cadastrais dos
servidores públicos garante a manutenção e o gerenciamento
previdenciário de cada Servidor
ste é o mês do seu aniversário? Parabéns! Mas não se
esqueça de ir ao RBPREV fazer o seu recadastramento
anual obrigatório. Para se recadastrar é muito simples,
basta comparecer à sede do RBPREV, no Centro Administrativo
de Atendimento e Apoio ao Servidor, e levar os seguintes
documentos: certidão de nascimento dos dependentes e certidão
de casamento, comprovante de endereço e carteira de trabalho
ou certidão de contribuição.

E

Desde a criação do Instituto, em 2013, o RBPREV iniciou
a atualização cadastral dos servidores públicos ativos dos poderes
executivo e legislativo do Município de Rio Branco, no mesmo ano
foi realizado um grande Censo previdenciário para que todo
servidor efetivo atualizasse seu cadastro pessoal para informar
números de dependentes, estado civil e, principalmente se há
período anterior ao ingresso na prefeitura, tais dados são
importantes para que a previdência social do Município acompanhe
anualmente, por meio dos estudos atuariais, a situação individual
de cada segurado, o que possibilitará um cálculo atuarial mais
preciso do RBPREV e garantirá os benefícios das futuras
aposentadorias e pensões.

No site, os servidores ativos, aposentados
e pensionistas podem acompanhar processos, obter
formulários, requerimentos e declarações, ter acesso
aos relatórios de investimentos, rentabilidade de cada
carteira, analisarem todos os contratos e convênios, e
informações dos serviços prestados pela Autarquia.

Educação Previdenciária
aos Segurados

O destaque na transparência das informações
é o boletim mensal chamado de RBPREV em Números,
o qual consolida todas as informações das receitas,
despesas, ﬁnanceiras e atuarias, com gráﬁcos e tabelas
do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário e do
nstituto de Previdência do Município de Rio Branco.

O RBPREV adota como política de gestão a
educação previdenciária. Para tanto, desde sua criação
já realizou vários encontros de capacitações e instrução
previdenciária para levar informações aos segurados dos
direitos e da política previdenciária do Regime de Previdência
Própria. Além dos encontros e cursos realizados, em 2015
buscou-se divulgar as regras de aposentadorias estabelecidas
pelas emendas constitucionais, de forma que o servidor
público pudesse ter mais segurança no momento de requerer a
aposentadoria.

Para acessar o site basta digitar:
rbprev.riobranco.ac.gov.br

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
EM 2015

Com o objetivo de facilitar o processo de transição para aposentadoria,
em 2015 o Instituto disponibilizou aos segurados formulários, cartilha,
folders com regras de aposentadoria e pensões, além de outros serviços.

esde a criação do Regime Próprio em 2010,
o RBPREV concedeu 35 benefícios
de aposentadorias e 77 pensões. Em 2015
foram concedidos 281 benefícios previdenciários,
sendo 261 aposentadorias e 20 pensões.

D

Aposentadorias concedidas pelo RBPREV
Ano

Invalidez

2010 a
22
2014
2015
10
Total
32
Segurados Falecidos
Total de aposentados em
31.12.2015

Compulsória

Voluntária
Tempo de
Idade
Contribuição

Quant. Total
Total Aposentadorias

13
1
14

35
26
26

224
224

261
296

250
250
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Custo da Folha de Pagamento anual do Fundo Previdenciário em 2015

Segurados

292

Valor da Folha

Fonte: Folha de Pagamento da Prefeitura - sistema Turmalina

Pensionistas

R$ 1.290.229,77

Pensões concedidas pelo RBPREV

Aposentados

R$ 6.000.986,71

Total

R$ 7.291.216,48

Pensões
concedidas
por ano

2010 a
2014

Ano
de
2015

Pensões
temporárias

41

7

Pensões
vitalícias

36

13

20
Total
77
Pensionistas que perderam a qualidade de segurados
Quantidade de pensionistas 2015

Total de Pensões de
2010 a 2015
48

Fonte: Sitema gerenciador da folha de pagamento - Turmalina (RH) e atos normativos.

49
97
20
77

Fonte: Folha de Pagamento da Prefeitura - sistema Turmalina
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Qualiﬁcação de equipe é o diferencial
do RBPREV
RBPREV proporcionou aos servidores,
conselheiros e a diretoria executiva
treinamentos em diversas áreas de atuação
para uma boa gestão do sistema previdenciário, nesse
sentido, contou com a parceria do Estado do Acre, por
meio do Acreprevidência e do Tribunal de Contas do
Estado, do Município de Rio Branco, por meio da Escola
do Servidor e a Câmara de Vereadores e do Ministério
da Previdência Social.

O

Parcerias das equipes RBPREV e SEAD
om o ﬁm do prazo de carência de criação dos cargos
públicos com o Estatuto dos Servidores Públicos e a
criação do Regime Previdenciário em 1º de abril de
2015, bem como a implementação do plano de cargo e salário
de 2013, com a primeira promoção dos servidores municipais,
as equipes do RBPREV e da SEAD adotaram novos
procedimentos para o atendimento aos servidores municipais,
tal medida repercutiu diretamente na qualidade do resultado
ﬁnal dos processos e na satisfação dos segurados.

C

Nesse sentido, cumprindo com o planejamento
da qualidade da gestão de pessoas para 2015,
foi elaborado o plano de capacitação com vistas a
desenvolver as competências genéricas e especiﬁcas
para os servidores, gestores e conselheiros do Instituto.
O resultado dessas capacitações é uma equipe
preparada para atuar com questões complexas e
técnicas, a exemplo do mercado ﬁnanceiro,
considerando que atualmente toda diretoria executiva e
o contador do RBPREV, são certiﬁcados pela principal
entidade certiﬁcadora dos proﬁssionais dos mercados
ﬁnanceiro e de capitais brasileiro - ANBIMASérie (CPA-10).

Curso Preparatório para Certiﬁcação
CPA-20 - PROFISSIONAL AMBIMA

3º Congresso Brasileiro de Conselheiros de
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Equipe de negociações da prefeitura e os sindicatos

Outro destaque importante é a permanente
participação da gestão do RBPREV nos processos de
negociações com os servidores públicos, pois manifesta o
cuidado em que o Município de Rio Branco vem tendo com o
sistema Previdenciário para que o Fundo Previdenciário cumpra
a sustentabilidade ﬁnanceira para as gerações futuras. Tal fato
ocorre porque as negociações têm impactos ﬁnanceiros diretos
para os segurados com paridade e integralidade.

Gestão participativa com representação dos Conselhos de Previdência
onselho de Administração de Previdência - CAPS: Órgão
colegiado do RBPREV, com poderes deliberativos,
exercendo papel fundamental na política previdenciária
do Regime Próprio do Município de Rio Branco, no qual
acompanha ativamente a regularidade administrativa e ﬁnanceira
da Autarquia, uma vez que atua em permanente vigilância do
emprego correto dos recursos previdenciários. O CAPS tem em
sua composição representantes dos Poderes Legislativo e
Executivo e representantes.

C

Conselho Fiscal - CONFIS: Órgão colegiado do
RBPREV de competência ﬁscalizadora do RPPS do Município,
tem em sua composição 3 membros, com respectivos suplentes,
assim distribuídos: 1 representante do Executivo, 2
representantes dos segurados ativos por indicação do sindicato
geral.

No exercício de
2015, os Conselhos de
Previdência do Município
deliberaram realizar reunião
conjunta para tratar das
pautas do Regime
Previdenciário, em que pese
algumas competências serem
especiﬁcas de cada conselho
indistintamente.

Reunião ordinária dos Conselhos de Previdência

EXPEDIENTE
RBPREV
Nossa estratégia é a excelência
no serviço ao segurado, facilitando
o atendimento, o acesso à informação e a
agilização dos processos de aposentadorias.
End: Rua Alvorada, 411, 2º piso, Bosque. Centro
Administrativo de Atendimento e Apoio ao Servidor.
Site: rbprev.riobranco.ac.gov.br
Email: rbprev@gmail.com
Tel.: (68) 3222-8493 / 3222-7563

Prefeito:
Marcos Alexandre
Vice-Prefeito:
Marcio Batista
Diretora-Presidente:
Raquel de Araújo Nogueira
Diretora de Previdência:
Maria Gecilda Araújo Ribeiro
Diretora de Administração e Finanças:
Irle Maria Gadelha
______________________________
Projeto e Edição/Diagramação:
Ailton Guimarães Alves
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