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1. Introdução 

O objetivo deste relatório é realizar uma comparação entre a alteração da alíquota de 

contribuição previdenciária proposta pelo Projeto de Lei Complementar 04/2020 Natal-

RN e  uma proposta de alteração de alíquota sugerida, conforme Cenário 5 do Relatório 

Financeiro Principal, escolhido pelo Sindicato dos Servidores de Natal/RN (Sinsenat) 

dentre os vários cenários apresentados no Relatório Financeiro Principal, e avaliar suas 

implicações financeiras para o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 

Natal (Natalprev). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Contextualização 

A Portaria Nº 1.347, de 3 de dezembro de 2019, dispõe sobre a adequações dos Regimes 

Próprios de Previdência Social (RPPS) à Emenda Constitucional nº 103/2019 e que, entre 

outras coisas, define os parâmetros a serem obedecidos nas alterações das alíquotas de 

contribuição previdenciária. Em seu Art. 2º, ela define  

“Art. 2º Na definição das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, 
para cumprimento da adequação a que se refere a alínea "a" do inciso I do art. 
1º, deverão ser observados os seguintes parâmetros: 
II - Para o RPPS com déficit atuarial: 
a) caso não sejam adotadas alíquotas progressivas, a alíquota mínima uniforme 
dos segurados ativos, aposentados e pensionistas será de 14% (quatorze por 
cento), na forma prevista no caput do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, 
de 2019 
b) caso sejam adotadas alíquotas progressivas, será observado o seguinte: 
1. deverão ser referendadas integralmente as alterações do art. 149 da 
Constituição Federal, nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019; 
2. as alíquotas de contribuição ordinária dos segurados ativos, aposentados e 
pensionistas e suas reduções e majorações corresponderão, no mínimo, àquelas 
previstas no §1º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 
§ 1º As alíquotas deverão estar embasadas em avaliação atuarial que demonstre 
que a sua aplicação contribuirá para o equilíbrio financeiro e atuarial do 
RPPS, nos termos do § 1º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.” 

Dessa forma, o legislador permitiu que, em caso da existência de déficit atuarial, o RPPS 

pode: ou definir uma alíquota uniforme de 14%, para todos os participantes do plano 

previdenciário, ou, opcionalmente, adotar alíquotas progressivas. Neste último caso, a 

Portaria vincula a utilização de alíquotas progressivas às subalíneas 1 e 2 da alínea b do 

Artigo 2º.  

Para a alíquota de contribuição patronal, devida pelo ente federativo, a Lei 9.717, de 27 

de novembro de 1998 diz que: 

“Art. 2o A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de 
previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser 
inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta 
contribuição.” 

Considerando o definido na legislação, ressalta-se que os resultados aqui apresentados 

refletem uma análise puramente financeira, e não atuarial, das contribuições provenientes 

da aplicação de alíquotas de contribuição lineares e progressivas, proposta na Portaria 

1.348, de 2019. 



3. Dados 

Os dados utilizados neste estudo foram fornecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos 

do Município de Natal (Sinsenat), o qual repassou os dados dos segurados do mês de 

junho de 2020 fornecidos pelo NatalPrev. Assim, o mês de junho de 2020 foi considerado 

como o mês atual para cálculos do estudo financeiro da alíquota progressiva. 

A análise da base de dados foi demonstrada no Relatório Financeiro principal, que relata 

a análise financeira das contribuições previdenciárias realizada para o mês de junho de 

2020 considerando a aplicação de diferentes propostas de alíquotas de contribuição para 

segurados e para o ente federativo vinculados ao NatalPrev. Sendo assim, este relatório 

utilizará os resultados deste primeiro relatório, para realizar uma comparação entre dois 

cenários de propostas possíveis de alterações de alíquotas previdenciárias ao NatalPrev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Cenários 

O Relatório Financeiro Principal buscou simular diferentes propostas de alíquotas a serem 

empregadas ao NatalPrev, incluindo a situação vigente, a proposta do PLC 04/2020, e 

outras propostas sugeridas. Dentre elas, escolheu-se o Cenário 5 (que iremos tratar como 

Cenário Alternativo), que propõe alíquotas progressivas variando de 10% a 16%, para 

realizar uma comparação com a proposta do PLC 04/2020.  

4.1 Cenário PLC: alíquotas fixas em 14%, proposta pelo PLC 04/2020 Natal/RN 

Atualmente tramita na Câmara dos Vereadores do Município de Natal o Projeto de Lei 

Complementar - PLC 04/2020, de autoria do Poder Executivo municipal,  que propõe a 

alteração da alíquota atual de 11% para uma alíquota igualmente uniforme de 14%, para 

ativos, aposentados e pensionistas, mantendo-se, para estes dois últimos, a incidência das 

contribuições somente nos valores que excederem o teto do benefício do INSS. A alíquota 

patronal, de acordo com o PLC, não sofreria qualquer alteração, permanecendo uniforme 

em 22%, somente incidindo sobre os servidores ativos. Na Tabela 1 são apresentados os 

resultados das alíquotas e contribuições arrecadadas caso sejam aplicadas as modificações 

apresentadas por este PLC. Neste caso, a contribuição previdenciária total esperada 

alcançaria o valor de R$ 13.578.317,06.  

Tabela 1 – Base de cálculo de contribuição, contribuição e alíquota média para 

ativos, aposentados, pensionistas e ente federativo, alíquota média para segurados 

e para o ente federativo, e contribuição total considerando as alterações sugeridas 

pelo PLC 04/2020 Natal/RN, Natalprev, junho de 2020. 

 

Base de cálculo 
de contribuição 

Contribuição 
Alíquota 

média por 
categoria 

Alíquota 
média 

Contribuição 
total  

 

Ativo 

Financeiro 13.981.842,38 1.957.457,93 14,0% 

14,0% 
13.578.317,06 

 

Previdenciário 22.114.538,12 3.096.035,34 14,0%  

Total 36.096.380,50 5.053.493,27 14,0%  

Aposentado 

Financeiro 3.404.388,10 476.614,33 14,0%  

Previdenciário 14.290,14 2.000,62 14,0%  

Total 3.418.678,24 478.614,95 14,0%  

Pensionista 

Financeiro 750.036,63 105.005,13 14,0%  

Previdenciário 0,00 0 0,0%  

Total 750.036,63 105.005,13 14,0%  

Ente Financeiro 13.981.842,38 3.076.005,32 22,0% 22,0%  



Previdenciário 22.114.538,12 4.865.198,39 22,0%  

Total 36.096.380,50 7.941.203,71 22,0%  

Fonte: Elaboração da autora com dados do Natalprev, 2020.  

 

 

4.2. Cenário Alternativo: Alíquota Progressiva de 11% a 16%, Alíquota Patronal 
progressiva de 20% a 23% para todos 
 

Nesta proposta, buscou-se calcular uma alíquota para o servidor e para o ente, ambas de 

forma progressiva, em que a arrecadação total fosse levemente superior ao montante 

arrecadado no Cenário proposto pela PLC 04/2020. Partindo dessa premissa, chegou-se 

a uma alíquota inicial, para o servidor, de 10% progressivamente majorada, conforme a 

Tabela 2, de acordo com os seguintes parâmetros: 

I - até um salário mínimo, sem acréscimo. 

II - acima de um salário mínimo até 3 mil reais, com acréscimo de 1,5%. 

III - acima de 3 mil reais até o teto do INSS (atualmente R$ 6.101,06), com acréscimo de 

mais 2,5%. 

IV - acima do Teto do INSS, com acréscimo de mais 2%. 

 

Tabela 2 – Proposta de alíquota do Cenário Alternativo: Alíquota Progressiva de 

11% a 16%, Alíquota Patronal progressiva de 20% a 23% para todos 

Base de cálculo de contribuição Alíquota Base 

 
De  até Ativo Aposentado Pensionista Ente  

0,01 1.045,00 10,00%   20,00%  

1.045,01 3.000,00 11,50%   21,00%  

3.000,01 6.101,06 14,00%   22,00%  

6.101,07 50.000,00 16,00% 16,00% 16,00% 23,00%  

Fonte: Elaboração da autora com dados do Natalprev, 2020.  
 

Pela proposta, para aposentados e pensionistas, a incidência de contribuição previdência 

só ocorrerá àqueles que recebem acima do teto do INSS, e somente nos valores 

excedentes, considerando a integralidade do valor do benefício para categorização da 

faixa salarial.  



O ente contribuirá com uma alíquota inicial de 20%, progressivamente majorada e 

incidentes sobre os ativos, aposentado ou pensionista, obedecendo os seguintes 

parâmetros: 

I - até um salário mínimo, sem acréscimo. 

II - acima de um salário mínimo até 3 mil reais, com acréscimo de 1%. 

III - acima de 3 mil reais até o teto do INSS (atualmente R$ 6.101,06), com acréscimo de 

mais 1%. 

IIII - acima do Teto do INSS, com acréscimo de mais 1%.   

Aplicando-se as alíquotas dessa proposta, observa-se na Tabela 3 um resultado financeiro 

de R$ 13.660.854,50 no mês de referência da base de dados dessa simulação. A média 

ponderada da alíquota efetivamente aplicada nessa simulação, considerando as 

proporções das bases de cálculos para cada grupo de faixa salarial, é de 12,2% para o 

servidor, e 21,8% para o ente. 

Tabela 3 – Base de cálculo de contribuição, contribuição e alíquota média para 

ativos, aposentados, pensionistas e ente federativo, alíquota média para segurados 

e para o ente federativo, e contribuição total considerando o Cenário Alternativo: 

Alíquota Progressiva de 11% a 16%, Alíquota Patronal progressiva de 20% a 23% 

para todos 

 

 

Base de cálculo 
de contribuição 

Contribuição 
Alíquota 

média por 
categoria 

Alíquota 
média 

Contribuição 
total  

 

Ativo 

Financeiro 13.981.842,38 1.683.833,36 12,0% 

12,2% 

13.660.854,50 

 

Previdenciário 22.114.538,12 2.548.105,42 11,5%  

Total 36.096.380,50 4.231.938,78 11,7%  

Aposentado 

Financeiro 3.404.388,10 544.702,10 16,0%  

Previdenciário 14.290,14 2.286,42 16,0%  

Total 3.418.678,24 546.988,52 16,0%  

Pensionista 

Financeiro 750.036,63 120.005,86 16,0%  

Previdenciário 0,00 0 0,0%  

Total 750.036,63 120.005,86 16,0%  

Ente 

Financeiro 18.136.267,11 4.167.266,31 23,0% 

21,8% 

 

Previdenciário 22.128.828,26 4.594.655,02 20,8%  

Total 40.265.095,37 8.761.921,34 21,8%  

Fonte: Elaboração da autora com dados do Natalprev, 2020. 



Analogamente ao Cenário 1, a progressividade das alíquotas incide cada alíquota sobre a 

faixa de valores compreendida dentro de cada respectivo limite. Dessa forma, a Tabela 4 

buscou evidenciar a alíquota que efetivamente será percebida pelos servidores, 

aposentados e pensionistas, em relação ao seu salário de contribuição e ao seu benefício, 

trazendo como exemplos salários e benefícios variando de um salário mínimo até 40 mil 

reais. 

Tabela 4 – Alíquota efetiva e contribuição efetiva em relação salário de 

contribuição e ao salário de benefício dos servidores, aposentados e pensionistas, 

considerando o Cenário Alternativo: Alíquota Progressiva de 11% a 16%, 

Alíquota Patronal progressiva de 20% a 23% para todos 

Remuneração Base 

Alíquota efetiva Contribuição efetiva 

Ativo 
Aposentado e 
Pensionista 

Ativo 
Aposentado e 
Pensionista 

                             1.045,00  10,0% 0,0%0,0%           104,50                      -    
                             2.000,00  10,7% 0,0%0,0%           214,33                      -    
                             3.000,00  11,0% 0,0%0,0%           329,33                      -    
                             4.000,00  11,7% 0,0%0,0%           469,33                      -    
                             5.000,00  12,2% 0,0%0,0%           609,33                      -    
                             6.000,00  12,5% 0,0%0,0%           749,33                      -    
                             6.101,07  12,5% 0,0%           763,47                      -    
                             7.000,00  13,0% 2,1%           907,30                143,83  
                             8.000,00  13,3% 3,8%         1.067,30                303,83  
                             9.000,00  13,6% 5,2%         1.227,30                463,83  
                           10.000,00  13,9% 6,2%         1.387,30                623,83  
                           12.000,00  14,2% 7,9%         1.707,30                943,83  
                           14.000,00  14,5% 9,0%         2.027,30             1.263,83  
                           16.000,00  14,7% 9,9%         2.347,30             1.583,83  
                           18.000,00  14,8% 10,6%         2.667,30             1.903,83  
                           20.000,00  14,9% 11,1%         2.987,30             2.223,83  
                           25.000,00  15,1% 12,1%         3.787,30             3.023,83  
                           30.000,00  15,3% 12,7%         4.587,30             3.823,83  
                           35.000,00  15,4% 13,2%         5.387,30             4.623,83  
                           40.000,00  15,5% 13,6%         6.187,30             5.423,83  

Fonte: Elaboração da autora com dados do Natalprev, 2020.  

 

 



5. Comparativo 

Nesta seção são apresentados os resultados das comparações destas propostas 

apresentadas na seção 4, em seguida são expostos alguns pontos que podem justificar a 

escolha da implementação do Cenário Alternativo, entre estas duas opções comparadas. 

5.1. Comparação financeira das duas propostas 

O Gráfico 1 mostra uma maior arrecadação total, a cargo de contribuições previdenciárias 

do servidor e do ente, em caso de utilização de alíquotas segundo o Cenário Alternativo, 

sendo este aumento no valor estimado de R$ 82.537,44 para o mês de junho de 2020.   

 

Fonte: Elaboração da autora com dados do Natalprev, 2020. 

O Gráfico 2 revela que, apesar de haver uma maior arrecadação utilizando as alíquotas 

do Cenário Alternativo, as alíquotas efetivas utilizadas nesta proposta são inferiores à 

alíquota proposta do PLC 04/2020 nas faixas de remunerações iguais ou inferiores à 10 

mil reais. Remunerações de 1 salário mínimo, de 3 mil reais, e de 10 mil reais, terão uma 

alíquota efetiva respectiva de 10%, 11% e 13,9% na proposta do Cenário Alternativo, e 

uma alíquota efetiva uniforme de 14% no cenário da proposta do PLC 04/2020. 

 

5.053.493 

583.620 

7.941.204 

13.578.317 

4.231.939 

666.994 

8.761.921 

13.660.855 

 0

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000

 16.000.000

 Servidor  Aposentado +
Pensionista

Ente Total

Gráfico 1 - Contribuição Arrecadada

Cenário PLC Cenário Sugerido



Gráfico 2 - Alíquota Efetiva Incidida no Salário de Contribuição dos Servidores 

  

Fonte: Elaboração da autora com dados do Natalprev, 2020. 

 

O Gráfico 3, analogamente ao Gráfico 2, mostra que, apesar de haver uma maior 

arrecadação utilizando as alíquotas do Cenário Alternativo, as contribuições efetivamente 

retidas das remunerações dos servidores são inferiores aos valores retidos pela proposta 

do PLC 04/2020 nas faixas de remunerações iguais ou inferiores à 10 mil reais. 

Remunerações de 1 salário mínimo, de 3 mil reais, e de 10 mil reais, terão uma 

contribuição efetiva respectiva de 105, 329 e 1.387 reais na proposta do Cenário 

Alternativo, e uma contribuição efetiva respectiva de 146, 420 e 1.400 reais no cenário 

da proposta do PLC 04/2020. 

Gráfico 3 - Contribuição Efetiva Descontada do Salário de Contribuição dos 
Servidores

 

Fonte: Elaboração da autora com dados do Natalprev, 2020. 



5.2. Arrecadação em cada massa de segurados 

O RPPS do município de Natal é dividido em duas massas de segurados: o plano 

financeiro, para aqueles servidores que ingressaram no serviço público de Natal antes de 

30 de junho de 2004, e o plano previdenciário, para aqueles servidores que ingressaram 

após esta data. O plano financeiro é vinculado ao fundo financeiro, que no Demonstrativo 

de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) de 2019 do NatalPrev apontou que existe 

déficit atuarial e financeiro. Já o plano previdenciário é vinculado ao fundo 

previdenciário, que no mesmo DRAA 2019 apontou a existência de superávit atuarial. 

O Gráfico 4 demonstra uma maior arrecadação para o fundo financeiro e uma menor 

arrecadação para o fundo previdenciário na aplicação das alíquotas progressivas do 

Cenário Alternativo em comparação a proposta do PLC 04/2020.  

 

Gráfico 4 – Arrecadação Total por Fundo 

 

 

A depender do tamanho do déficit e do superávit atuarial, aumentar a receita de um fundo 

deficitário e diminuir a receita de um fundo superavitário pode induzir maior equilíbrio 

previdenciário. 



5.3. Comparação com a Reforma da Previdência Estadual do Maranhão 

Em 20 de novembro de 2019, na assembleia legislativa do Maranhão, foi aprovado 

Projeto de Lei Complementar (PLC 014/2019) que instituiu, entre outras coisas, uma nova 

alíquota progressiva para os servidores e para o ente, conforme apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 – Novas Alíquotas Aplicadas aos Servidores do Estado do Maranhão 

Faixa de Remuneração Alíquota 

De 0 até 1.045 ,00 7,5% 

De 1.045,00 até 2.000,00 9,0% 

De 2.000,00 até 3.000,00 12,0% 

De 3.000,00 até 6.101,06 14,0% 

De 6.101,06 até 10.000,00  14,5% 

De 10.000,00 até 20.000,00 17,5% 

De 20.000,00 até 30.000,00 19,0% 

30.000,00 ou mais  22,0% 

Fonte: iprev.ma.gov.br 

Como mostrado na seção 4.2, as alíquotas propostas no Cenário Alternativo são maiores 

do que as novas alíquotas aplicadas ao RPPS Estadual do Maranhão em todas as faixas 

salariais. Esta comparação pode demonstrar alguma razoabilidade na utilização das 

alíquotas propostas, uma vez que existe algum precedente de outro ente federativo a 

utilizar alíquotas até abaixo do que as apresentadas no Cenário Alternativo. 

Além disso, para compensar estas alíquotas progressivas aos servidores, o RPPS do 

Maranhão aumentou as alíquotas das contribuições patronais do ente. Esta nova alíquota 

patronal foi definida para o dobro da alíquota de contribuição do servidor (antes disso a 

alíquota patronal era fixa de 15%), podendo alcançar até 44% a depender da faixa salarial 

do servidor. Esta compensação pode ser comparada à proposta de inclusão de 

contribuição patronal sobre os aposentados e pensionistas apresentadas no Cenário 

Alternativo, que amplia a contribuição do ente para compensar a alíquota média efetiva 

de 12,2% do servidor. Por outro lado, a alíquota média efetiva da contribuição patronal 

sugerida neste Cenário é abaixo da praticada atualmente: de 22% diminuiria para 21,8%. 

 

 

 



6. Outras Considerações 

Recentemente a utilização de progressividades em alíquotas previdências de RPPS foi 

alvo de questionamentos e de pedido de liminar em Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade por algumas associações. No entanto, o ministro Luís Roberto 

Barroso, do Supremo Tribunal Superior (STF) indeferiu todos esses pedidos de liminares. 

Sendo assim, já há algum entendimento do STF nessa questão, considerando 

constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes os dispositivos questionados (o 

artigo 1º da EC 103/2019, que altera o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição, e o artigo 

11, caput, parágrafos 1º, incisos IV a VIII, 2º e 4º, da emenda), não ferindo os princípios 

constitucionais da isonomia e da razoabilidade. 

Ademais, esclarece-se aqui que a EC 103/2019 não obriga a alteração do teto de 

contribuição dos aposentados e pensionistas para a partir de 1 salário mínimo. O artigo 2º 

da Portaria 1.348/2019 define em seu inciso II, alínea b: 

Art. 2º .................................................................................................................... 
II........................................................................................................................... 
b) caso sejam adotadas alíquotas progressivas, será observado o seguinte: 
1. deverão ser referendadas integralmente as alterações do art. 149 da 
Constituição Federal, nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019; 

 

A alteração do Art. 149 da EC 103/2019 citado acima, diz: 

"Art. 149. ..............................................................................................................  
 
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por 
meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, 
cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que 
poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de 
contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.      (Vigência) 
 
§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos 
aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de 
aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.     
(Vigência)Constitucional nº 103, de 2019; 

O legislador utiliza o verbo “poderá”, indicando, assim, a facultatividade da 

implementação dessa alteração do teto de contribuição dos aposentados e pensionistas. 



7. Considerações finais 

Apesar de não se tratar de um cálculo atuarial, mas apenas de uma análise comparativa 

financeira, este estudo procura embasar as discussões acerca da definição dos servidores 

vinculados ao Natalprev com simulação dos efeitos financeiros em um mês da aplicação 

de diferentes alíquotas de contribuição. Recomenda-se, para a análise em um período 

maior, uma avaliação atuarial do plano considerando as diferentes alíquotas aqui 

propostas, assim como uma análise mais precisa das bases de cálculo dos segurados. 
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