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RESUMO 

 

Na década de 2000, vários municípios cearenses passaram a adotar regimes 

próprios de previdência social em substituição ao Instituto Nacional do Seguro Social 

para seus servidores. Por um lado, os regimes de previdência próprios podem servir 

de “banco” temporário para as prefeituras, que podem circunstancialmente aumentar 

suas dívidas previdenciárias sem passar a ter suas transferências barradas em fonte 

por dívidas com o INSS. Por outro, os regimes próprios podem ter taxas mais 

atrativas e baratas, possibilitando um melhor ajuste de contas. O presente estudo 

busca analisar o saldo líquido destes possíveis efeitos utilizando para isto um 

modelo econométrico em painel com informações dos orçamentos municipais para o 

período de 2004 a 2011. Os resultados mostram que a mudança de regime 

proporcionou um aumento das dívidas previdenciárias e com fornecedores, 

favorecendo assim a ideia que a mudança de regime é mais um fator de pressão no 

erário municipal. 

 

Palavras-chave: Previdência social. Reforma. Endividamento. Dívida previdenciária. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

In the decade of two thousand, several municipalities of Ceará, began to adopt their 

own Social Security Regimes, replacing National Institute of Social Security (INSS) 

for their employees. On the one hand, private pension schemes can serve as 

temporary “banks” for city councils, which can circumstantially increase their social 

security debts without having their transfers blocked by debts with the INSS. On the 

other hand, the regimes themselves may have more attractive and cheaper rates, 

allowing councils for better adjustment of accounts. The present study seeks to 

analyze the net balance of these possible effects using a panel econometric model 

with municipal information on budgets for the period from 2004 to 2011. The results 

show that the change in regime has led to an increase in social security and supplier 

debts, thus giving rise to the idea that regime change is another factor of pressure in 

the municipal treasury. 

 

Key-words: Social Security. Reform. Indebtedness. Social Security Debt. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante os últimos anos houve um aumento considerável no número de 

municípios cearenses com institutos próprios de previdência. De 2004 a 2015, 32 

municípios realizaram esta mudança de regime, somando hoje 62 municípios no 

estado com RPPS.  

 

Ao instituir um RPPS o município está ao mesmo tempo buscando um 

melhor serviço previdenciário para os seus funcionários e criando um novo 

compromisso orçamentário que pode favorecer ou comprometer ainda mais o erário 

público. Possíveis vantagens da instituição de um RPPS para Prefeitos são a 

possibilidade de utilizá-lo como mais um ente político de acomodação de cargos, ou 

mesmo a vantagem estratégica de lidar melhor com a dívida previdenciária, dado 

que esta é motivo para cortes em transferências voluntárias ou nos fundos de 

participação oriundos da União, quando o regime previdenciário é o INSS (RGPS).  

 

No caso do RPPS a dívida previdenciária é apresentada à Câmara 

Municipal, pois o pagamento de débitos somente serão realizados após aprovação 

de lei própria para esta ação, onde normalmente o Prefeito possui apoio político 

suficiente para que a lei seja aprovada. Neste aspecto, o RPPS é muitas vezes 

chamado de “banco do Prefeito”, que pode atrasar recolhimentos ou repasses como 

forma de adiantamento de caixa para outras finalidades. 

 

Independente das justificativas que os gestores venham a apresentar 

para explicar a evolução da dívida previdenciária “a obrigação do economista, 

contudo, é analisar as questões econômicas friamente e saber identificar, entre os 

argumentos, quais os que têm fundamento e quais os que obedecem apenas a uma 

lógica partidária” GIAMBIAGI (2008, p. 295). 
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Esta Dissertação busca investigar como a instituição de RPPS nos 

municípios cearenses afetaram suas dívidas previdenciárias e as dívidas com 

fornecedores (restos a pagar). Vale dstacar que ao instituir RPPS o ente público 

passa assim a ser optante de 2 (dois) regimes de previdência, sendo o próprio 

(RPPS) para os servidores efetivos e o geral (INSS) para os demais, tendo 

obrigações patronais para com ambos. Sua dívida previdenciária, portanto, é a soma 

destas duas partes e o levantamento destas informações, junto a dívida com 

fornecedores, foi realizado após a leitura detalhada dos relatórios das Prestações de 

Contas de Governo do extinto TCM-CE, no período de 2004 a 2011. 

  

Como vários municípios tiveram a instalação de seus RPPS em anos 

diferentes neste período (2004-2011) foi possível gerar um identificador de efeito em 

um modelo econométrico de painel, metodologia utilizada neste trabalho.  

 

O presente estudo se encontra dividido em quatro seções, onde na 

primeira será tratado sobre os regimes próprios de previdência, um breve histórico 

no Brasil e quais municípios possuem RPPS, exemplificando o custo do servidor 

para o município em ambos os regimes e a evolução da dívida previdenciária; na 

seção seguinte será feita análise da metodologia utilizada e dos dados colhidos; na 

quarta seção serão detalhados os resultados obtidos com o modelo de análise de 

dados em painel; a conclusão dos resultados e um relatório de PCG como anexo. 
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1. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS 

CEARENSES 

 

Antes da Constituição Federal de 1988 existiam algumas profissões que 

possuíam instituições voltadas para cuidar da questão da aposentadoria destes 

profissionais, eram as Caixas Beneficentes. Estas foram o primeiro esboço do que 

viria a se tornar a instituição que hoje conhecemos como INSS, que cuida da 

Previdência Social. A Lei Eloy Chaves (Decreto nº 4.682/1923), criou as Caixas de 

Aposentadoria e Pensões (CAPs) para os funcionários das ferrovias, marcando o 

início da Previdência Social no Brasil. 

 

Os RPPS foram previstos pelo art. 40 da CF/1988 e são regulamentados 

pela Lei nº 9.717/98 devendo estes prestarem contas e fornecerem informações ao 

Ministério da Previdência Social, bem como cumprirem as legislações correlatas ao 

tema, tanto municipais quanto federais. Na Constituição Federal de 1988 o legislador 

abriu a oportunidade para os entes públicos criarem seus sistemas de previdência, e 

possibilitou aos que já existiam uma normatização. No Quadro 1 abaixo é possível 

verificar os municípios do Ceará que adotaram seus RPPS em seus respectivos 

anos de criação. 

 

É possível verificar que uma boa parte dos RPPS foram criados em anos 

mais recentes e mais da metade destes foram criados a partir dos anos 2000. 

  

Tabela 1 – Municípios Cearenses com RPPS 

Ordem Município 
Lei de 

Criação 
 Ordem Município 

Lei de 
Criação 

1 Acarape 464/2013  32 Itapajé 1212/1993 

2 Acopiara 1523/2009  33 Itapipoca 47/2008 

3 Alto Santo 450/2007  34 Itapiúna 270/1993 
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Ordem Município 
Lei de 

Criação 
 Ordem Município 

Lei de 
Criação 

4 Amontada 219/1994  35 Itarema 099/1993 

5 Aracati 027/1993  36 Jaguaruana 115/1992 

6 Aracoiaba 997/2009  37 Juazeiro do Norte 23/2007 

7 Araripe 927/2009  38 Maracanaú 2428/2015 

8 Beberibe 376/1993  39 Maranguape 1147/1992 

9 Boa Viagem 1044/2009  40 Milagres 1235/2014 

10 Canindé 1918/2006  41 Morada Nova 1126/2000 

11 Capistrano 756/2001  42 Nova Olinda 614/2010 

12 Caridade 250/2011  43 Ocara 324/2002 

13 Caririaçu 561/2013  44 Pacajús 060/2011 

14 Cascavel 1429/2009  45 Pacatuba 951/2008 

15 Caucaia 1414/2001  46 Pacoti 991/1998 

16 Choró 008/1993  47 Palhano 220/2006 

17 Chorozinho 082/1992  48 Palmácia 239/2008 

18 Crato 2630/2010  49 Paraipaba 627/2013 

19 Cruz 313/2007  50 Potiretama 130/2010 

20 Eusébio 457/2001  51 Quiterianópolis 143/1996 

21 Fortaleza 676/1953  52 Quixadá 2103/2002 

22 Fortim 011/1993  53 Quixeramobim 182/1957 

23 General Sampaio 372/2004  54 Redenção 684/1992 

24 Guaramiranga 276/2014  55 Russas 407/1992 

25 Horizonte 509/2005  56 Santa Quitéria 81-B/1993 

26 Ibicuitinga 520/2012  57 Santana do Cariri 719/2013 
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Ordem Município 
Lei de 

Criação 
 Ordem Município 

Lei de 
Criação 

27 Icapuí 120/1993  58 
São Gonçalo do 
Amarante 

801/2004 

28 Ipú 248/2009  59 Solonópole 1076/2011 

29 Ipueiras 398/1994  60 Tauá 2006/2013 

30 Itaitinga 07/1993  61 Tejuçuoca 21/2009 

31 Irauçuba 710/2010  62 Viçosa do Ceará 489/2007 

Fonte: Ministério da Previdência. Elaborado pelo autor. 

 

Com a criação de um RPPS deve haver a preocupação por parte do ente 

público com o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do instituto, como está 

previsto na Constituição, uma vez que, quando da aposentadoria dos servidores o 

sistema deve estar preparado para arcar com os proventos que deverão ser pagos 

aos beneficiários. 

 

Os municípios deverão realizar aportes financeiros para os sistemas de 

previdência própria que é tanto a obrigação patronal, que deve ser recolhida de 

acordo com o número de servidores, quanto os valores que devem ser repassados 

no orçamento municipal. Visto que o instituto de previdência faz parte da 

administração indireta municipal o ente público deve estar preparado para arcar com 

estes dispêndios, uma vez que se assim não for poderá comprometer seu 

orçamento, aumentando o déficit público com o pagamento de multas e juros pelos 

atrasos ou não repasses. 

 

O elevado nível de endividamento dos municípios cearenses com seus 

regimes próprios de previdência podem ser verificados ao acessar os sites das 

Prefeituras e/ou dos RPPS. Ao iniciar a análise sobre a questão da manutenção e da 

viabilidade dos sistemas verifica-se que se as dívidas dos municípios com seus 

institutos continuarem a crescer isso comprometerá significativamente suas finanças. 
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Há também questionamentos de que alguns municípios instituíram sua 

previdência própria objetivando o pagamento de um valor menor de obrigações 

patronais, buscando assim diminuir sua dívida previdenciária, pois débitos 

previdenciários possibilitam ao Governo Federal a utilização de mecanismos de 

cobrança. Uma vez inadimplentes com a previdência os municípios não recebem 

transferências voluntárias dos órgãos federais, bem como no caso dos 

parcelamentos os valores não pagos na data pactuada serão descontados 

diretamente do FPM (conforme § 4º, art. 96 da Lei nº 11.196/05). 

 

Dentre os prováveis motivos de instituição do RPPS então está a redução 

do montante de suas obrigações patronais, visto que se o Prefeito possuir apoio na 

Câmara de Vereadores ele provavelmente conseguirá aprovação da lei de 

parcelamento dos débitos com o RPPS. 

 

Se o RPPS municipal for instituído atendendo a todos os dispositivos 

legais e administrar corretamente seus recursos, visando assim seu equilíbrio 

financeiro e atuarial, e o município pagar suas obrigações patronais em dia não 

haveria, em tese, motivos para que fosse gerada dívida com seu regime 

previdenciário. De forma contrária indicaria um descontrole financeiro por parte da 

Prefeitura em seus pagamentos e omissão por parte do administrador do RPPS em 

não implementar mecanismos para receber os valores devidos ao instituto. 

 

Dentre as despesas que um instituto de previdência tenha para se manter 

estão: 

 

a) despesas administrativas – materiais de expediente, limpeza e contas 

públicas; 

b) despesas de pessoal – servidores que prestem serviços no instituto; 
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c) despesas financeiras – tarifas e/ou taxas bancárias para manutenção 

de contas e demais derivados financeiros; e 

 

d) despesas de benefícios – com os benefícios pagos aos servidores, seja 

por aposentadoria, pensão ou auxílios doença ou acidente. 

 

Portanto, a implementação do RPPS no município depende do objetivo 

que se pretende alcançar, com enfoque para a área contábil e financeira ou 

estratégica (política). 

 

1.1 Enfoque Contábil 

 

As alíquotas de contribuição para com o INSS são divididas em 3 (três) 

faixas, de acordo com o rendimento salarial do contribuinte, que são 8%, 9% e 11%, 

sendo aplicada a menor a quem recebe a referida faixa salarial indo até a maior 

alíquota de contribuição conforme aumentar o salário do contribuinte. Atualmente as 

alíquotas são aplicadas conforme segue: 

 

Tabela 2 – Alíquotas de contribuição INSS de acordo com a faixa salarial 

Salário de Contribuição (R$) Alíquota 

Até R$ 1.693,72 8% 

De R$ 1.693,73 a R$ 2.822,90 9% 

De R$ 2.822,91 até R$ 5.645,80 11% 

Fonte: INSS. 

 

A Tabela 2 foi elaborada pelo INSS, através da Portaria Ministerial MF nº 

15, de 16 de janeiro de 2018 e terá aplicação sobre as remunerações a partir de 1º 

de janeiro de 2018. Os valores foram incluídos na tabela apenas com a finalidade de 
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demonstrar qual alíquota se aplica a cada faixa salarial, uma vez que este exercício 

não se encontra na pesquisa realizada. 

 

De acordo com o disposto no art. 22 da Lei nº 8.212/91 a contribuição da 

empresa para com o INSS sobre os empregados e todos aqueles que lhe prestem 

serviço são de 20%, e adicionalmente de mais 1%, 2% e 3%, de acordo com o grau 

do risco ambiental do trabalho, podendo assim totalizar 23% de contribuição sobre 

os rendimentos e proventos pagos ou creditados a quem lhe prestou serviço. 

 

Como o município se equipara a empresa este poderá ter como obrigação 

patronal para com o órgão previdenciário também a alíquota de 23% do valor do 

salário pago ao servidor. 

 

De acordo com a lei de criação do RPPS este pode ter uma alíquota 

menor de contribuição previdenciária, o que, em um primeiro momento, pode 

contribuir para a redução da dívida previdenciária do município.  

 

Para que seja possível entender o peso de um servidor aos cofres 

públicos municipais, de acordo com cada um dos regimes previdenciários, tomemos 

como exemplo um servidor municipal que recebe R$ 1.000,00 (mil reais) por mês e 

contribui para o INSS. O município seria responsável por repassar ao INSS o valor 

de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), referente a aplicação da alíquota de 23% 

(considerando o risco máximo de acidente de trabalho), por obrigação patronal. 

 

No caso de o RPPS instituir uma alíquota patronal para o município 

menor do que a disposta pelo INSS, no caso a mais verificada foi de 11%, a 

obrigação a recolher para o instituto próprio sobre o salário pago ao mesmo servidor 

seria de R$ 110,00 (cento e dez reais), ou seja, haveria assim uma redução de 

52,18%, o que representa uma economia para os cofres municipais de R$ 120,00 

(cento e vinte reais) sobre o valor pago a ele. 
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Citemos também como exemplo a evolução da dívida previdenciária no 

município de Alto Santo, com o RPPS instituído em 2007: 

 

Tabela 3 – Dívida Previdenciária no município de Alto Santo 

Valores em R$ 

Instituto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INSS 81.315,59 98.756,52 49.115,70 13.460,07 102.057,55 117.935,58 181.499,58 1.019.003,55 

RPPS 0,00 0,00 0,00 179.828,30 9.011,27 0,00 95.291,32 294.696,21 

TOTAL 81.315,59 98.756,52 49.115,70 193.388,37 111.068,82 117.935,58 276.790,90 1.313.699,76 

Fonte: Relatórios de PCG do extinto TCM-CE. Elaborado pelo autor. 

 

Os valores foram retirados dos relatórios das Prestações de Contas de 

Governo do extinto TCM – Ce e representam o quanto o município devia ao INSS e 

ao RPPS ao final de cada exercício, representando o estoque da dívida em 31 de 

dezembro de cada ano. Esta dívida previdenciária é composta dos valores retidos 

dos servidores municipais (efetivos ou não) e da obrigação patronal do município, 

valores estes retirados dos demonstrativos contábeis do ente público, no caso, o 

Balanço Financeiro e o Demonstrativo da Dívida Flutuante (anexos XIII e XVII da Lei 

nº 4.320/64), consolidados no Balanço Geral do município. 

 

Quanto ao RPPS visualizou-se que em 2007, o município encerrou o 

exercício já com uma dívida de R$ 179.828,30 (cento e setenta e nove mil, 

oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos) com seu novo sistema de 

previdência, o que elevou a dívida previdenciária em 293% em relação a 2006. 

Em 2007 o município de Alto Santo diminuiu a dívida com o INSS mas 

passou a ter uma dívida com o RPPS de um valor superior ao total da dívida do ano 

anterior, vindo a diminuir esta em 2008 e encerrando 2009 sem valores pedentes 
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com o instituto, porém voltou o endividamento com este regime em 2010, vindo a 

subir novamente em 2011. 

 

No ano de 2011, início do mandato da ex-Presidente Dilma Russef, foi 

verificado um aumento nas dívidas previdenciárias em muitos municípios do Ceará, 

independente de possuírem ou não RPPS. Um dos prováveis motivos deste 

aumento foi a redução nos repasses do FPM por parte da União, o que ocasionou 

uma diminuição nos recursos para pagamento das despesas municipais. 

 

Da análise feita acima é possível perceber que a instituição de um regime 

próprio no município de Alto Santo não colaborou para reduzir a dívida 

previdenciária, visto que o município agora possui tanto dívidas com INSS quanto 

com seu instituto. Contudo se a análise fria dos números possibilita visualizar que a 

dívida não diminuiu ela não é suficiente para identificar os motivos desse aumento. 

 

Para efeito de contabilização da obrigação patronal o RPPS instalado no 

município deve-se seguir o disposto no MCASP, editado pela STN, o qual diz que: 

 

“A contribuição previdenciária “patronal” constitui uma despesa 
intraorçamentária para o ente e uma receita intraorçamentária para o 
RPPS. A transferência da contribuição dos servidores ao RPPS não 
constitui operação intraorçamentária, pois, neste caso, o ente atua 
como depositário, meramente repassando os recursos retidos dos 
servidores e beneficiários ao RPPS. A compensação previdenciária 
entre regimes não constitui uma operação intraorçamentária, uma 
vez que as entidades pertencem a orçamentos distintos, com 
exceção da compensação previdenciária entre o Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) e o RPPS da União, caso este venha a 
ser criado.” 

 

A Contribuição patronal é corresponde à contribuição previdenciária devida 

pelo ente ao RPPS em decorrência da sua condição de empregador. A 

contabilização da obrigação patronal ocorre da seguinte maneira, segundo o 

MCASP 7ª Edição, editado pela STN: 

Lançamentos: 
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a. No Ente 

 

i. Reconhecimento da obrigação patrimonial referente à contribuição 

patronal pela ocorrência do fato gerador (mês da competência encerrado) 

 

Natureza da informação: patrimonial 

D 3.1.2.1.2.xx.xx Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS 

C 2.1.1.4.2.xx.xx Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS (P) 

 

b. No RPPS 

 

O RPPS deverá registrar o crédito a receber por competência, ou seja, 

pela ocorrência do fato gerador da obrigação do ente devedor tendo como base a 

folha de pagamentos do mês findo, por meio dos seguintes lançamentos 

patrimoniais: 

 

Registro por competência da contribuição patronal a receber. 

 

Natureza da informação: patrimonial 

 

D 1.1.3.6.2.xx.xx Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo – Intra 

OFSS (P) 

C 4.2.1.1.2.xx.xx Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS 

 

1.2 Enfoque Estratégico e Político 

 

Um ponto importante a se considerar na análise da criação de um RPPS 

por parte do município é a questão estratégica e política que pode gerar benefícios 

para o Prefeito, tanto direta quanto indiretamente. 
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Ao criar um instituto para gerenciar as contribuições dos servidores o 

Prefeito tem um ganho político direto. Ele enfatizaria para estes servidores que ter 

um órgão responsável pela previdência social deles no próprio município lhes seria 

benéfico, posto que ficaria mais fácil resolver as situações de aposentadoria, pensão 

e licenças junto a um setor que funcionaria na Prefeitura e onde trabalhariam 

servidores oriundos de Secretarias Municipais e até amigos dos beneficiários. 

 

Com apoio da maioria dos Vereadores na Câmara Municipal o Prefeito 

poderia realizar um parcelamento do montante devido mais facilmente, já que o 

pagamento parcelado da dívida somente pode ser realizado por lei aprovada no 

Legislativo Municipal, é o ganho indireto do Prefeito, que poderia assim utilizar o 

montante devido ao RPPS em outras despesas, parcelando o débito. 

 

Neste último caso, deveríamos esperar um efeito de aumento da dívida 

previdenciária no RPPS, em virtude da falta de recolhimento das obrigações, pois as 

taxas de juros ficariam mais atrativas para o município. 

  

Adicionalmente, o aumento das despesas orçamentárias com a criação 

do RPPS pode comprometer o pagamento dos débitos com os fornecedores, 

causando ainda mais dívidas para o erário municipal. 

 

Uma vez instituída a previdência municipal esta instalação pode ocasionar 

um aumento nos Restos a Pagar do município, já que ao ser criado um novo órgão 

sua estrutura necessitará de bens materiais e de serviços para funcionar 

corretamente, e estes insumos aumentarão as dívidas municipais. 

 

Os Restos a Pagar podem ocorrer quando o orçamento municipal não for 

corretamente dimensionado ou pela criação de despesas que não haviam sido 

inicialmente estimadas ou por uma arrecadação menor das receitas orçamentárias 

previstas, ocasionando um desequilíbrio no orçamento. 
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São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do 

exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do 

exercício financeiro vigente. Distingue-se dois tipos de Restos a Pagar: os 

processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou 

em liquidação). 

 

Um exemplo desta influência nos Restos a Pagar na criação de um 

RPPS: o instituto necessitará de uma sede para funcionar e no caso de não haver 

um prédio público para servir ao instituto deverá ser feito um contrato de locação 

com terceiros para que seja instalada a sede do instituto (que se constituí em 

exceção a licitação, conforme preceitua o art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93). 

 

A locação, que não havia sido inicialmente estimada no orçamento do 

município, vai gerar Restos a Pagar com o proprietário do imóvel locado, uma vez 

que não haverá recursos suficientes para pagar o aluguel do imóvel no exercício. 

 

Outro exemplo de despesas criadas com a implementação de um RPPS 

são os serviços de assessoria, visto que na maioria das vezes os municípios não 

dispõem de pessoal qualificado para realizar todos os serviços necessários para a 

boa gestão do instituto de previdência, como é o caso de serviços de contabilidade, 

de acesso à internet e de assessorias financeira e atuarial para manter o equilíbrio 

das contas do RPPS como determina a legislação correlata. 



26 
 

 

2. METODOLOGIA E BASE DE DADOS 

 

Esta Dissertação se destina a analisar os efeitos da instituição dos RPPS 

nos municípios cearenses, comparando os que ainda não tinham adotado este 

regime e procederam à criação do instituto no período de 2004 a 2011. Os 

municípios que já haviam implementado RPPS antes deste período não entraram na 

análise, bem como também aqueles que os instituíram após esse período. 

 

A análise realizada neste trabalho será feita através da regressão de 

dados em painel, que foi escolhida por se constituir em uma ferramenta de melhor 

resultado e desempenho para os dados colhidos na amostra. 

 

O modelo de regressão com dados em painel: 

 

“são chamados de dados combinados, combinação de séries 
temporais e de dados de corte transversal, dados em micropainel, 
dados longitudinais (um estudo ao longo do tempo de uma variável 
ou de um grupo de temas). Nos dados em painel, a mesma unidade 
de conrte transversal (...) é acompanhada ao longo do tempo. Em 
síntese, os dados em painel têm uma dimensão espacial e outra 
temporal” (GUAJARATI, 2006, p. 513). 

 

Os dados em painel, como relata BALTAGI apud GUAJARATI (2006, p. 

514), possui como vantagens: 

 

(*) dados mais informativos, mais variabilidade e menos colinearidade 

entre as variáveis, mais graus de liberdade e mais eficiência ao combinar séries 

temporais com dados de corte transversal; 

 

(*) podem detectar e medir efeitos melhor do que quando a observação é 

feita por meio de corte transversal puro ou série temporal pura; 

 

(*) nos permitem estudar modelos comportamentais mais complexos; 



27 
 

 

(*) ao tornar disponíveis dados referentes a vários milhares de unidades, 

podemos minimizar o viés que decorreria da agregação de pessoas ou empresas 

em grandes conjuntos; dentre outros. 

 

O trabalho foi realizado através da coleta de dados na internet, nos sites 

do IPECE e do TCE-CE (de acordo com dados do extinto TCM-CE), e também do 

IBGE, no período compreendido entre fevereiro e junho de 2018, dados estes que 

são de domínio público, estando à disposição de quem neles tiver interesse. 

 

As informações que foram coletadas serviram de base de dados, sendo 

utilizadas para comporem as variáveis que serão utilizadas no modelo econométrico 

deste trabalho, a fim de verificar os impactos da mudança de regime previdenciário 

nos municípios cearenses, que são elas: 

 

O logaritmo da dívida previdenciária (LnDivPrev) – é a variável 

dependente que se pretende analisar e é composta dos valores que o município 

deve aos institutos de previdência, INSS e RPPS (caso exista), constituída dos 

valores não repassados a estes pelo município, referente a obrigações patronais e 

aos valores retidos dos servidores e, se for o caso, multas e juros por atrasos. A 

fonte de informações é a PCG1 do extinto TCM-Ce, com valores medidos em Reais. 

 

O logaritmo da dívida com fornecedores (LnDivforn) – é a variável 

dependente que se pretende analisar e é o valor da dívida com fornecedores sendo 

composta do montante de dívidas que o município possui ao final do exercício, cujo 

termo técnico é “Restos a Pagar”, que são os valores devidos pelo ente público a 

seus fornecedores, de acordo com o que determina o art. 36 da Lei nº 4.320/64. A 

fonte é os relatórios das PCG do extinto TCM-Ce, com valores em Reais. 

                                                 
1  PCG – Prestação de Contas de Governo, trata-se de um processo utilizado pelo extinto 
TCM-Ce para analisar as contas de Governo do município. Era nesta prestação de contas que eram 
analisadas as contas do Prefeito, sendo enviados ao Tribunal toda a movimentação financeira do 
município no ano, através dos Balanços Consolidados com os valores de todas as Secretarias. 
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RPPS é uma variável dual apresentando como resultado 1 se for RPPS 

para o ano em questão e 0 no caso contrário (RGPS). Vale dizer que os municípios 

que realizaram mudança nos seus regimes as fizeram em diferentes anos, o que 

permitiu a identificação do efeito em um modelo de efeito fixo. (A fonte desta 

informação foram os relatórios das PCG do extinto TCM-Ce). 

 

O logaritmo das receitas (LnReceitas) – são as receitas orçamentárias, ou 

seja, todos os valores arrecadadas pelo município, independentemente da origem e 

da fonte, sendo coletadas estas informações nas Leis Orçamentárias Anuais de 

cada município, incluídas no banco de dados do extinto TCM-Ce e compondo 

também os relatórios da PCG, sendo os valores medidos em R$ 1.000,00. Esta 

variável é de controle para a capacidade de gastos dos municípios, que lógico afeta 

diretamente seus pagamentos e dívidas. 

 

O logaritmo da população (LnPopulação) – é o valor em logaritmo da 

quantidade de habitantes estimados dos municípios no ano em análise tendo como 

fonte o IBGE, e seus valores são medidos em mil habitantes. Esta é uma variável de 

controle, com o intuito de definir o porte (tamanho) do município. 

 

O ano de eleição (Anoeleição) – variável dual, apresentando como 

resultado 1 se for o ano anterior ou o próprio ano de eleição e 0 caso contrário, está 

é uma variável de controle para o ciclo eleitoral municipal, uma vez que nos anos de 

eleição foi verificado que havia um aumento das dívidas municipais. 

 

As equações foram estimadas então para verificar o efeito da mudança de 

regime nas dívidas municipais, sendo as seguintes: 

 

LnDívPrev = α0 + α1RPPS + α2LnReceitas + α3LnPopulação + α4Anoeleição + αi +  εi,t (1) 

LnDívForn = β0 + β1RPPS + β2LnReceitas + β3LnPopulação + β4Anoeleição + βi + εi,t  (2) 
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Os α´s e β´s são os coeficientes a serem estimados, com destaque para 

α1 e β1, que indicam o efeito da mudança de regime nas dívidas.  

 

O parâmetro αi (βi) é o efeito específico do município que pode ser fixo no 

tempo (modelo de efeito fixo) ou aleatório (modelo de efeitos aleatórios), que será 

designado pela própria estrutura dos dados e pelo teste de Hausman. 

 

As variáveis explicativas são as mesmas na equação 1 e na 2, e εi,t é o 

erro aleatório, com propriedades apropriadas. 

 

Antes de verificar estes modelos estimados serão realizadas análises 

descritivas de evolução das dívidas comparadas com as dos outros municípios, e 

em uma análise de antes e depois para aqueles com mudança de regime ao longo 

do período. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Análise Descritiva 

 

O gráfico 1 mostra a evolução da dívida média previdenciária tanto para os 

municípios que mudaram de regime no período em análise como para aqueles que 

continuaram no RGPS. É possível observar que ocorre um aumento destas dívidas, 

principalmente após 2009, mas que nos municípios com implantação de regime 

próprio o crescimento parece ser mais acelerado, com maior inclinação. 

 

 

 

 



31 
 

 

De acordo com os resultados apresentados no gráfico 2 os Restos a 

Pagar também tiveram um aumento mais acentuado nos municípios após a criação 

do RPPS. 

 

Os gráficos 3 e 4 correspondem a análise do antes e depois da instalação 

do regime próprio, onde 0 representa o ano de criação deste regime no município. 

 
 

 

 

 



32 
 

 

Da análise dos gráficos 3 e 4 pode-se depreender que após a instituição 

do RPPS no município as dívidas previdenciárias e com fornecedores aumentaram. 

 

Um dos prováveis motivos foram os gastos adicionais para o município 

com a instalação de um instituto de previdência, o que gera uma oscilação nas 

dívidas devido às novas despesas que o município deverá arcar.  

 

Os resultados apresentados nos gráficos 3 e 4 indicam uma variação 

muito grande e para cima das dívidas após a criação do RPPS nos municípios. Ou 

seja, houve a continuidade do crescimento da dívida e ainda com grande flutuação 

para cima no curto prazo. 

 
 
3.2 – Análise dos Modelos Econométricos 

 

Os testes de Hausman para especificação dos modelos indicaram que a 

equação 1 seria mais apropriadamente modelada por efeito aleatório enquanto a 

equação 2 foi definida por efeito fixo dos dados em painel. 

 

Na Tabela 4 a seguir apresentam-se os resultados econométricos dos 

modelos estimados 1 (na coluna 1) e 2 (coluna 2). 

 

Com relação a variável de interesse de mudança de regime (RPPS), em 

ambos os modelos ela foi positiva e estatisticamente significante a 5%, uma vez que 

a mudança de regime teve o efeito de aumentar tanto a dívida previdenciária como a 

com terceiros nos anos posteriores. A magnitude destes efeitos foram 

economicamente relevantes de 278% de aumento na dívida previdenciária e 71,5% 

na dívida com terceiros2, refletindo o grande pico observado nos gráficos 3 e 4. 

                                                 
2 (*) RPPS – log da dívida previdenciária: (e1,33 – 1) X 100 = 278% 

  (*) RPPS – log da dívida com fornecedores: (e0,54 – 1) X 100 = 71,5% 
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Tabela 4 –Resultados Econométricos dos Modelos  

 Log da Dívida 
Previdenciária 

Log da Dívida com 
Fornecedores 

RPPS 1.33 0.54 

 (0.56)* (0.15)** 
Ano Eleição -0.17 0.23 

 (0.26) (0.05)** 
Receitas (em log) 0.22 0.10 

 (0.04)** (0.01)** 
População (em log) 0.24 -0.54 

 (0.21) (0.61) 
Constante 4.18 17.83 

 (2.13)+ (6.05)** 
N              1,241              1,236 

Modelo  Efeito Aleatório Efeito Fixo  
rho              0,0579              0,593 

+ p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01 (Desvio padrão entre parênteses) 

 
 

A elasticidade da variável explicativa Receitas apresentou um resultado 

de 0,22 para o efeito aleatório e de 0,10 para o efeito fixo, o que quer dizer que para 

cada aumento de 10% nas receitas as dívidas previdenciárias aumentam em 2,2% e 

isto também aumenta em 1% a dívida com fornecedores. 

 

Como os resultados obtidos no modelo econométrico foram positivos e 

estatisticamente significativos pode-se dizer, em uma análise de curto prazo, que a 

implantação de um regime próprio no município não serviu para diminuir nem a 

dívida previdenciária e nem a dívida com fornecedores, pelo contrário, a adoção de 

um RPPS no município fez com que este se tornasse um fator de pressão e 

colaborasse para aumentar as dívidas já existentes. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dispêndios com a previdência social são um grande desafio que os 

municípios enfrentam em sua administração, é um problema que envolve a questão 

de gestão de pessoal e as finanças do ente público. A situação, como vimos, passa 

tanto por um correto dimensionamento da alíquota patronal que o município deve 

recolher ao RPPS como dos benefícios que serão pagos. 

 

Neste trabalho foi possível verificar que os gastos com a instalação de um 

RPPS no município acabam por pressionar as despesas e forçar a um aumento das 

mesmas, tanto as dívidas com os institutos de previdência, quer INSS ou RPPS, 

como as dívidas com fornecedores, os Restos a Pagar. Da análise realizada foi 

possível constatar que a instalação de um RPPS na estrutura do município, no curto 

prazo, faz crescer o endividamento e onera cada vez mais o erário público. 

 

Poderia ser adotada uma reforma do sistema, pois como diz TAFNER 

(2015, p.187) “quanto antes se reconheça a questão previdenciária e se executem 

medidas concretas para seu enfrentamento, menos bruscas serão as reformas 

necessárias para a manutenção do sistema em atividade”. 

 

O presente trabalho não se consiste como um fim em si mesmo, tratando-

se de um passo apenas no enfrentamento da problemática da questão 

previdenciária brasileira, em especial dos municípios cearenses, podendo servir de 

base para outros trabalhos que se destinem ao mesmo objetivo. Entre estes pode-se 

estudar os gastos previdenciários ponderados pelo PIB municipal. 

 

Sendo assim este trabalho seria adicionado em sua essência, 

colaborando para que haja uma atitude consciente e responsável dos gestores dos 

recursos públicos com a situação previdenciária dos servidores, afinal, como a 

própria palavra diz, a “res” é “pública”, e este assunto é da nossa conta. 
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A N E X O 

 

Trecho do Acórdão da Prestação de Contas de Governo do município de Alto 

Santo do ano de 2010 

 
Processo n° 7338/11. 
Prefeitura Municipal de Alto Santo. 
Prestacao de Contas Anuais - Exercicio 2010. 
Prefeito: Adelmo Queiroz de Aquino. 
Relator: Cons. Pedro Angelo. 

(...) 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 

 

25.  O Município empenhou a título de Obrigações Patronais o montante de R$ 

752.689,13, sendo R$ 652.799,41 do Poder Executivo e R$ 99.889,72 do Poder 

Legislativo, pagando-o integralmente neste exercício (fls. 663). 

 

Ainda sobre as Obrigações Patronais, a Inspetoria teceu os seguintes 

comentários (fls. 663): 

 

a) Consonância entre os dados do Balanco Geral e do SIM. 

 

b) Do montante de R$ 652.799,41 pago pelo Poder Executivo, R$ 334.167,05 

destinou-se ao IPASA e R$ 318.632,36 ao INSS. 

 

c) Não foi apresentada a lei que instituiu o regime próprio de previdência, 

impossibilitando, assim, atestar se o montante repassado ao Instituto de Previdência 

Municipal - IPASA atendeu ao disposto nesse dispositivo legal. 

 



38 
 

 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

26.  O Município consignou dos seus servidores a quantia de R$ 493.488,29 para 

pagamento ao INSS, no entanto, repassou a referido Órgão Previdenciário apenas 

R$ 311.988,71 (63,22%), deixando assim, de repassar R$ 181.499,58 (36,78%), 

valor de responsabilidade do Poder Executivo (fls. 664/666). 

 

Ressaltou a Inspetoria que do montante de R$ 181.499,58 não repassado 

neste exercício, a quantia de R$ 178.939,09 se referia as retenções efetuadas no 

mês de dezembro, as quais são repassadas em janeiro do ano seguinte. 

 

Portanto, os Inspetores acusaram que o não repasse da cifra de R$ 2.560,49 

relaciona-se a retenções de meses anteriores a dezembro, e por esta razão, 

caracteriza a ocorrência de apropriação indébita previdenciária, prevista no art. 168-

A do Código Penal Brasileiro, introduzido pela Lei n° 9.983/00. 

 

No tocante a débito junto ao INSS, a assessoria deste Relator, em consulta 

no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil, localizou Certidão Positiva de 

Débitos com Efeitos de Negativa (que ora anexamos aos autos), com validade ate 

08/02/2015, atestando que os débitos do Município de Alto Santo se encontram com 

a exigibilidade suspensa, por conta de parcelamento feito entre o Município e o 

INSS. 

 

O Pleno desta Corte, já pacificou a matéria, em reiteradas decisoes, no 

sentido de que havendo o Município negociado o débito previdenciário, o fato deixa 

de ser motivo isolado para a desaprovação, embora mereca advertência desta Casa. 

 

Observou-se ainda, que o Município possui um Instituto de Previdência - 

IPASA, para o qual consignou, das folhas de pagamento dos servidores, o montante 

de R$ 311.634,69, tendo repassado a citado Instituto R$ 216.343,37 (69,42%), 
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deixando assim, de repassar R$ 95.291,32 (30,58%), valor de responsabilidade do 

Poder Executivo (fls. 666/667). 

 

Ressaltou a Inspetoria que do montante de R$ 95.291,32 não repassado 

neste exercício, a quantia de R$ 91.535,66 se referia as retenções efetuadas no mês 

de dezembro, as quais são repassadas em janeiro do ano seguinte. 

 

Portanto, os Inspetores acusaram que o não repasse da cifra de R$ 3.755,66 

relaciona-se a retenções de meses anteriores a dezembro, no entanto, em face do 

não envio da lei que criou referido Instituto, a Inspetoria informou que não foi 

possível se manifestar sobre a ocorrência de apropriação indébita previdenciária. 

 

Em face da irregularidade supra, este Relator, na sessão do Pleno do dia 

18/12/2014, sugeriu a emissão de Parecer Prévio pela Desaprovação das Contas, 

oportunidade em que o Cons. Hélio Parente pediu vistas do processo. 

 

Ao devolver os autos nesta sessão de 29/01/2015, o Cons. Hélio Parente, em 

desacordo com o voto deste Conselheiro, sugeriu a emissão de Parecer Prévio pela 

Aprovação das Contas, em face do pequeno valor que deixou de ser repassado ao 

Instituto de Previdência do Município, ou seja, R$ 3.755,66, fato este que por si só, 

não seria motivo para desaprovar a presente Prestação de Contas de Governo. 

 

Após o pedido de vistas do Cons. Hélio Parente, o Prefeito apresentou 

memorial (que ora anexamos aos autos), a fim de comprovar que o houve o 

pagamento do débito de R$ 3.755,66 junto ao Instituto de Previdência Municipal, 

conforme atestam as guias de pagamento e os comprovantes de transferências do 

Banco do Brasil. 

 

Os documentos demonstram que o valor foi repassado em 18/12/2014. na 

mesma data do pedido de vistas do Cons. Hélio Parente (18/12/2014). 
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Apresentou ainda o Prefeito, Certificados de Regularidade Previdenciária – 

CRP comprovando a regularidade do Município de Alto Santo. 

O não repasse de contribuição previdenciária irregularidade de natureza 

grave, previsto como crime, tipificado no art. 168-A do Codigo Penal. 

 

Entretanto, diante da comprovação agora do repasse das contribuições 

previdenciárias depois de proferido o voto inicial, este Relator, ao receber hoje 

os autos para continuação do julgamento, retifica o seu voto, para emissão de 

Parecer Prévio Favorável a Aprovação das Contas, no que foi acompanhado pela 

unanimidade dos seus pares. 

 

Registre-se que este assunto tem repercussão tambem contas de gestão da 

Unidade Gestora competente e, por isto, será ali examinado. 

 

RESTOS A PAGAR 

 

27.  Quanto ao saldo geral da conta restos a pagar, o Gestor/recebeu do ano 

anterior (2009) um total de R$ 6.918.331,73, pagando R$ 1.404.041,34 (20,29%) e 

cancelando R$ 288.206,67 (4,17%) em 2010, persistindo ainda R$ 5.226.083,72, 

que somado as inscrições de 2010 (R$ 5.301.021,64), totaliza um saldo a ser pago 

no exercício seguinte (2011) de R$ 10.527.105,36, o que equivale a 40,96% da 

receita total arrecadada ou 51,55% da receita corrente líquida (fls. 670/671). 

 

Observa-se, que houve um aumento de R$ 3.608.773,63, ou seja, 52,16%, 

no montante de restos a pagar para o exercicio seguinte, se comparando com o ano 

anterior: 

 

Restos a pagar de 2009 para 2010: R$ 6.918.331,73 

Restos a pagar de 2010 para 2011: R$ 10.527.105,36 

Aumento de 52,16%: R$ 3.608.773,63 
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Vale ressaltar, que do valor de R$ 5.301.021,64 alusivo aos restos a pagar 

inscritos neste exercício, R$ 370.540,87 (6,99%) foi processado enquanto R$ 

4.930.480,77 (93,01%) não foi processado (fls. 223/239). 

 

Ao excluirmos do total de restos a pagar para o exercício seguinte a quantia 

de R$ 4.930.480,77 referente aos restos a pagar não processados (posicionamento 

adotado pelo Pleno desta Corte a partir da apreciação da PC. Gov. 2002 – Prefeitura 

de Morada Nova - Proc. n° 8.263/03 – Rel. Cons. Ernesto Sabóia - Sessão do dia 

18/08/2005), a dívida que era de R$ 10.527.105,36 seria reduzida para R$ 

5.596.624,59, valor coberto pelas disponibilidades financeiras utilizáveis em 

31/12/2010, as quais totalizaram R$ 9.041.990,92. 

 

Ainda sobre a matéria, a Inspetoria informou que neste exercício não houve 

cancelamento de restos a pagar processados (fls. 671). 


