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1.

INTRODUÇÃO

Este décimo primeiro relatório de andamento do Projeto de Sustentabilidade
Previdenciária desenvolvido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)
para o Instituto de Previdência Social do Município de Campinas (Camprev), denominado
no decorrer do relato como PSP – Camprev, tem por objetivo apresentar o
desenvolvimento do referido projeto e documentar sua evolução ao longo do mês de junho
de 2020.
O presente relatório aborda o último período do contrato, em vigor até 16 de junho. Uma
vez que houve compreensão entre as partes da necessidade de prorrogação do prazo de
execução dos trabalhos do contrato nº 14/2019 por mais 6 meses, a Fundação também
está apresentando descritivo das ações do restante do mês. Inclusive porque as ações da
primeira quinzena tiveram importante repercussão na segunda parte do mês, como a
aprovação e promulgação do PLC 26/2020, que tratou da revisão da segregação da massa
(RSM) e se tornou a LC 260/2020.
A prorrogação do prazo de execução das atividades se deve ao entendimento comum às
partes de que aconteceram no decorrer do trabalho medidas inovadoras ao contrato,
decorrentes da aprovação, necessidade de análise e aplicação, no que foi cabível e
urgente, da Emenda Constitucional (EC) 103/2019, além das consequências trazidas pela
pandemia do novo coronavírus.
Não restam dúvidas de que a aprovação da Reforma da Previdência, materializada na EC
103, em novembro de 2019, e a ocorrência da pandemia do novo coronavírus, a partir de
março de 2020, com a consequente suspensão da maioria das atividades presenciais a fim
de resguardar a saúde das equipes do Camprev, da Prefeitura de Campinas e da Fipe,
afetaram sobremaneira o desenvolvimento do PSP – Camprev.
Com a entrada em vigor da EC 103 com o presente projeto de pesquisa em andamento,
as equipes da Fipe destinadas ao PSP se desdobraram para analisar o impacto, a extensão
e o prazo das inovações trazidas pela emenda e manter o curso do trabalho em
desenvolvimento, o qual foi contratado originalmente para realizar diagnóstico de

CI 5334

1

natureza previdenciária, em suas vertentes econômica, financeira, atuarial, patrimonial,
orçamentária e fiscal, utilizando os parâmetros estabelecidos na Portaria MF 464/2018.
Conforme descrito desde o Relatório 5, a EC pode ser desmembrada em normas de
eficácia plena e aplicabilidade imediata; normas de eficácia contida e aplicabilidade
imediata; e as normas de eficácia limitada, não autoaplicável, e dependente de
complementação legislativa (aplicabilidade diferida).
Atentando às normas de aplicabilidade imediata, a Fipe identificou e comunicou ao
Camprev mudanças prioritárias que, caso não fossem implementadas no RPPS no prazo,
poderiam levar o município de Campinas à não renovação do Certificado de Regularidade
Previdenciária (CRP), com consequentes perdas financeiras futuras, entre outras
questões. A pedido do Camprev, a Fundação também realizou apresentações sobre os
impactos da Reformada Previdência à alta direção do instituto e ao Conselho Municipal
de Previdência (CMP).
A promulgação da Emenda Constitucional gerou ainda efeito em cascata, com uma série
de outros normativos legais sendo publicados em nível federal e estadual com forte
impacto no escopo inicial do PSP – Camprev.
Em âmbito estadual, parte do novo regramento demandou acompanhamento durante o
período de debates e votação até a promulgação da medida, exigindo novos esforços da
equipe da Fipe, Camprev e da Administração Municipal.
Diante das exigências trazidas pelo novo texto constitucional, ainda que inovadoras e no
curso do trabalho em andamento, a Fipe absorveu os novos desafios e incorporou
atividades de assessoramento, referentes ao tema, sem deixar de atender às necessidades
de consultoria contratadas originalmente pelo Camprev.
Do mesmo modo, durante a pandemia do novo coronavírus, que lamentavelmente ainda
se encontra em curso, a Fipe deu continuidade ao PSP com reorganização das atividades
a fim de atender prontamente Camprev e Prefeitura, sem colocar em risco a vida das
equipes envolvidas.
Nesse cenário de eventos extraordinários e de fatos notórios, a Fipe solicitou, embasada
nos incisos II e IV do § 1º do art. 57 da Lei 8.666/1993, no artigo 393 do Código Civil e
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no inciso I do artigo 374 do Código de Processo Civil, aditamento contratual para a
concessão de prorrogação do prazo para a entrega dos produtos do contrato pelo período
de 6 (seis) meses, com devido consentimento do Camprev à vista do relatado.
E é nesse contexto que se insere o presente relatório das atividades do mês de junho,
entregue com prazo dilatado.
Para dar a devida dimensão da evolução do PSP – Camprev, deve-se voltar
resumidamente às ações reportadas no relatório 10, referente ao mês de maio, em que,
após estudos jurídicos, legais, econômicos, financeiros, orçamentários e atuariais e
revisões, a Fipe encaminhou ao Camprev a versão final da minuta e da justificativa do
PLC de revisão da segregação da massa (RSM). O material da Fipe tramitou internamente
na Prefeitura, onde sofreu alterações, e foi protocolado no dia 18 de maio na Câmara
Municipal de Campinas para análise dos edis, passando a tramitar como PLC 26/2020.
Dando continuidade ao processo de transparência da medida, no dia 22 de maio os
técnicos da Fipe realizaram apresentação do PLC ao Conselho Municipal de Previdência
(CMP). No período, a Fundação também deu continuidade aos estudos e ajustes de minuta
e justificativa do PLC para instituição do Regime de Previdência Complementar (RPC),
que foram enviados ao Camprev no decorrer daquele período, levando-se em conta: as
alterações previstas no “Guia da Previdência Complementar para entes federativos”,
editado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e
as revisões das equipes atuarial e jurídica. A pedido do Camprev, a equipe jurídica
formulou Nota Técnica extraordinária em resposta ao ofício 205/2020 do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPESP), que suscitou o instituto previdenciário a
prestar esclarecimentos e apresentação de estudo atuarial do RPPS, a fim de justificar a
necessidade do PLC 19/2020. O documento elaborado pela Fipe, demonstrando a
legalidade, constitucionalidade e instrução técnica da medida, constituiu providência
preventiva, para evitar que os questionamentos dos suscitantes pudessem acarretar a
judicialização precoce do PLC, podendo causar prejuízos incalculáveis à Administração
Pública, sem que houvesse a devida apresentação das prévias e competentes justificativas.
Desse modo, a Nota Técnica procurou evitar que isso de fato viesse a ocorrer ou, na
hipótese de sua ocorrência, que referidos embasamentos técnicos fossem suficientes para
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demonstrar que as medidas adotadas em Campinas detinham segurança jurídica para sua
execução.
Ainda no período de maio, houve análises preliminares para elaboração da ALM do RPPS
de Campinas e assessoria de comunicação com desenvolvimento e apresentação ao
Camprev de um projeto de comunicação para divulgação do PLC 26 a vereadores,
servidores, imprensa e comunidade em geral.
Deste modo, após uma importante evolução na terceira fase de elaboração do Projeto de
Sustentabilidade Previdenciária (PSP), com o protocolo e tramitação do PLC 26 – uma
das principais medidas do PSP - em junho, as frentes de trabalho jurídica, financeira,
atuarial e de comunicação da Fipe atuaram para concretizar as medidas do PSP e no apoio
técnico e assessoramento ao Camprev para apresentação do projeto em audiência pública
realizada no dia 12 de junho, na Câmara Municipal de Campinas (CMC), realizando
atendimento a vereadores, órgãos internos da Prefeitura e do Camprev.
A equipe também preparou a proposta tecnicamente fundamentada e seu inteiro teor –
estudos, cenários, simulações, análises atuariais, econômicas, orçamentárias, financeiras
e jurídicas –, que fundamentam a modelagem da RSM para envio à Secretaria de
Previdência (Sprev) de forma antecipada, como prevê a Portaria MF 464/2018, e com a
orientação de que fosse observada a interpretação dada pela Fundação quanto à
oportunidade, legalidade e a constitucionalidade de se suscitar abertura de procedimento
administrativo perante àquele órgão, de modo contemporâneo à tramitação do PLC
026/2020 na Câmara Municipal.
Realizados atos e procedimentos legalmente admissíveis e a instrução pertinente, a Fipe
formulou requerimento tecnicamente fundamentado e enviou seu conteúdo à apreciação,
primeiramente do Camprev e da Administração Municipal e, no caso de concordância,
envio do expediente à Sprev – Ministério da Economia. Juntou também o estudo de
viabilidade orçamentário, financeiro e fiscal previsto na Instrução Normativa (IN) 10 que,
em conjunto aos demais documentos que fundamentam a revisão, conforme nosso
entendimento, permite que a proposição esteja apta a ser submetida previamente ao crivo
daquele órgão federal. Isso é feito por prestigio à transparência dos procedimentos
adotados pelo Camprev, mas com a ressalva de que a União deveria respeitar em sua
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análise os limites jurídicos de sua esfera de atuação e as competências do Município de
Campinas, como pessoa jurídica de direito público, no que tange ao poder de instituir,
alterar e revisar o seu RPPS, conforme previsto na Constituição Federal.
Por fim, nas vertentes atuarial e econômica e de investimentos estão sendo apresentados:
estudo atuarial sobre instituição da Previdência Complementar (produto E) e estudo de
ALM aplicado ao PSP e à RSM (produto F).
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2.

TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

2.1

REUNIÕES REALIZADAS

Com a continuidade da pandemia do novo coronavírus e sem horizonte de resolução desse
grave problema de saúde pública, em junho a Fipe deu continuidade às reuniões com o
Camprev e entre suas equipes em modo remoto (on-line), com exceção da audiência
pública realizada pela Câmara Municipal de Campinas, quando os técnicos da Fipe
estiveram presencialmente no local. Ao todo, a Fipe realizou/participou de 19
conferências, sendo elas:


14 reuniões internas on-line com as equipes das vertentes que atuam no PSP;



4 reuniões on-line com o Camprev para debater status e continuidade das ações
do PSP;



1 audiência pública presencial para expor as questões legais, jurídicas e atuariais
do PLC 26 de RSM.

Quadro geral de reuniões entre Fipe e Camprev encontra-se no anexo 4.1. e a transcrição
da 13ª audiência pública realizada pelo Câmara Municipal de Campinas (CMC) encontrase no item 4.2.
2.2

AÇÕES DA VERTENTE JURÍDICA

Na vertente jurídica, com a tramitação do PLC 26 na Casa Legislativa campinense, a Fipe
monitorou a tramitação do PLC 26 em sua passagem pelas comissões internas da Câmara,
bem como assessorou o instituto previdenciário no atendimento a órgãos internos da
Prefeitura, a vereadores e ao prefeito no esclarecimento de dúvidas sobre legalidade e
constitucionalidade e tópicos financeiros e atuariais. Em 18 de junho, o PLC 26 foi
convertido na Lei Complementar (LC) 260/2020.
Nesse cenário de assessoramento, a Fipe também realizou análises jurídicas sobre a
criação de entidades da administração indireta, prevista no PLC 026 por indicação da
Fundação, a fim de subsidiar os debates sobre o artigo 2º que ao alterar o art. 144 da Lei
Complementar 10/2004, acrescentou o Art. 144-C, o qual autoriza o Camprev a, entre
outras questões, constituir sociedades de propósito específico.
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Durante a 13ª audiência pública virtual de 2020, realizada pela CMC no dia 12 de junho,
os técnicos da Fipe apresentaram presencialmente os aspectos legais, jurídicos, atuariais
e financeiros do PLC 26 e responderam aos questionamentos de vereadores e do público
que pôde participar dos debates em modo remoto (on-line). Na mesma oportunidade, o
presidente do Camprev expôs os aspectos institucionais e a importância da medida para
melhoria do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.
Demonstrando a transparência em todo o processo e a importância da medida, o Conselho
Municipal de Previdência (CMP) enviou o ofício 18/2020 ao presidente da Casa
Legislativa, expressando a aprovação da modelagem da RSM e do PLC em discussão,
conforme anexo 4.3.
Após a exposição na CMC, a Fipe reforçou a orientação ao Camprev acerca do PLC 26,
informada no relatório anterior (10), sobre a importância de retornar à redação original
do artigo 5º, conforme minuta encaminhada pela Fundação, a qual garantiria os efeitos
retroativos da RSM a janeiro de 2020, independentemente da data de aprovação do
projeto de lei complementar, a fim de aliviar a pressão da Previdência sobre o cofre
municipal já neste ano. Os artigos 4º e 5º que faziam parte da redação original da minuta
enviada pela Fipe ao Camprev foram suprimidos durante tramitação e análise da gestão
municipal e não fizeram parte do texto protocolado e aprovado pela Câmara Municipal
de Campinas.
Embora a Prefeitura tenha apresentado “Proposta de Emenda Modificativa e Aditiva ao
PLC 26/2020” (anexo 4.5 do Relatório 10), a qual modifica a redação dos §§ 2º e 6º do
Art. 2º e acrescenta os Anexos I e II ao PLC 26/2020, a iniciativa não abordou a questão
da retroatividade tratada originalmente no art. 5º da formulação da Fipe.
A avaliação da Fipe é de que a redação do art. 5º traria mais clareza para o alcance do
objetivo de garantir recursos financeiros esperados para o Tesouro no exercício corrente.
A norma sendo aprovada não traria nenhum prejuízo para quaisquer dos intervenientes e
interessados e atenderia ao interesse público, especialmente nesse período de orçamento
de guerra, cujo resultado propiciaria a melhor alocação de recursos finitos do Tesouro
Municipal, inclusive para enfrentamento dos efeitos do Covid-19.

CI 5334

7

Por seu turno, a Administração Municipal e o Camprev consideraram adequada a
manutenção da redação proposta pela PMC em vista do entendimento dado pela
Procuradoria Municipal, e aceito pelo Camprev, de que a operacionalização da RSM e o
alcance dos resultados simulados pela Fipe poderiam ser realizados a partir do início do
exercício orçamentário 2020 com o texto protocolado e sem o art. 5º.
Em um contexto de compreensão, entendimento e sedimentação do renovado modelo
previdenciário e de suas peculiaridades, que dependem da profunda análise para
interpretação fiel dos novos dispositivos, sendo imprescindível sua leitura adequada para
aplicação mais correta das proposições e aderente ao sistema constitucional reformulado,
a Fipe encaminhou ao Camprev em 17 de junho correspondência, a fim de lembrar ao
instituto que o momento excepcional em que estamos vivendo requer a adoção de medidas
excepcionais para atender ao interesse público, observando-se sempre que a interpretação
a ser dada ao caso deveria considerar a constitucionalidade e legalidade, na melhor forma
do direito e da técnica jurídica.
Lembrando ainda que o modelo de previdência do servidor havia sido profundamente
alterado pela EC nº 103/2019, isso pouco tempo antes, em novembro de 2019. E,
anteriormente a este fato jurídico, notório e relevante, a Fipe, em período antecedente da
promulgação da EC, já havia elaborado e apresentado os cenários e os resultados atuariais
da RSM, à luz da interpretação das regras do regime constitucional anterior, que como
dissemos foi bastante modificado.
Por conta destes acontecimentos, como demonstram os rel. de 06 a 10, a Fipe foi suscitada
por tais ocorrências – atendendo aos limites do contrato vigente, e a pedido do Camprev
–, a renovar todos os estudos realizados para que os mais recentes pudessem estar
adequados ao sistema jurídico constitucional renovado pela reforma. Isso foi feito, mas
mediante prévia análise jurídica.
Neste trabalho foi necessária redobrada análise para melhor compreender e interpretar a
nova arquitetura constitucional e legal, pois embora contenha regras prescritivas de dever
ser jurídico, ainda depende da edição de normas complementares, o que aumenta o espaço
para a interpretação técnica (hermenêutica jurídica), quando da efetiva aplicação das
medidas ao caso concreto pelos entes federativos.
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De fato, o chamado “marco regulatório” previdenciário ainda não está formado, pendente
de complementação legislativa, edição de outras normas inferiores ao texto constitucional
e da baixa do regulamento pelo poder executivo, ou seja, de decreto nos termos do art.
84, IV da CF, para dar operacionalidade e concretude ao novo texto constitucional. A sua
falta aumenta a responsabilidade dos operadores do direito e dos técnicos da Fipe.
É bom ressaltar que na pendência de tais medidas legislativas e governamentais, a cargo
do Poder Executivo Federal, e que se reforça, sejam aderentes ao sistema constitucional,
cria-se um vácuo interpretativo que ora vem sendo ocupado pela baixa de atos
administrativos inferiores, tais como portarias e notas técnicas de origem da Secretaria
Nacional de Previdência – ME, as quais, por sua natureza e conteúdo, ressentem de
legitimidade para ter eficácia.
Por prudência e cautela, necessários para absorver este tipo de mudança abrangente,
reafirma-se que, por conta da reforma previdenciária promulgada, no âmbito do PSP
foram realizadas análises interdisciplinares, como está previsto no escopo do corrente
projeto de pesquisa, para definir o entendimento mais adequado à aplicação das novas
medidas, observando o interesse local, a constitucionalidade e legalidade, a sedimentação
do novo texto constitucional para que as proposições apresentadas fossem embasadas
tecnicamente, garantindo-se a segurança jurídica, necessárias para aprovação de medidas
legislativas no âmbito local e para eficácia quando da sua implantação alcançando os
resultados previstos.
Basta lembrar que as simulações realizadas pela Fipe preveem para o exercício de 2020
um resultado potencial de economia na ordem de R$ 320 milhões, na hipótese da
modelagem da RSM apresentada pela Fundação fosse regiamente implementada com
aprovação do texto original do PLC 26/2020, seguindo-se as demais orientações técnicas
necessárias à sua efetiva implementação.
Importante lembrar que a Revisão da Segregação da Massa (RSM), coração da LC 260,
é medida essencial para o melhor equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS de Campinas,
porque, conforme a Fipe alertou o Camprev e a Administração Municipal e demonstrou
por meio de simulações, a aplicação da majoração de alíquotas contributivas prevista na
EC 103 tem efeitos adversos do esperado se não forem adotadas conjuntamente medidas

CI 5334

9

corretivas na segregação de massa existente no RPPS. Sem o cuidado e a correção
necessária, o aumento de alíquotas tem efeito contrário ao pretendido pela Reforma
Previdenciária e pela Administração Municipal. O tema foi discutido com o Camprev e a
gestão municipal conforme informado no anexo 4.2.3 do relatório 8.
A Fipe tem exposto que o mero aumento da alíquota para cumprir os ditames e os prazos
da Portaria nº Sprev nº 1.348/2019 tem efeitos bem diferentes conforme a natureza do
regime previdenciário, observado um aspecto determinante para tal diferenciação: o
RPPS ter ou não a segregação da massa (SM).
Em um RPPS sem prévia existência da SM, ou seja, que utilize para o pagamento dos
benefícios o regime financeiro de repartição simples – ou de caixa –, a aplicação da
majoração de alíquotas diminui a despesa previdenciária do regime.
Ao contrário, para os RPPS com segregação da massa e com as características dos Fundos
Financeiro e Previdenciário, a exemplo do modelo existente no Camprev, ocorre
justamente um efeito contrário ao pretendido pela Constituição reformada: aumenta-se o
dispêndio do Tesouro para cobertura da insuficiência do Fundo Financeiro (FF), uma vez
que a majoração das alíquotas contributivas amplia o entesouramento de recursos no
Fundo Previdenciário (FP), sabendo-se que tais recursos não podem ser utilizados para o
pagamento dos atuais benefícios do FF.
Como demonstraram os estudos atuariais ordinários realizados pelo Camprev, nos
últimos exercícios o FP está desequilibrado de forma positiva, em razão dos sucessivos
superávits.
Aumentar alíquotas contributivas neste cenário sem que haja a concomitância da Revisão
da Segregação da Massa, na modelagem desenvolvida e proposta pela Fipe, causa
ampliação do entesouramento de recursos no FP, às custas ou a conta do aumento de
dispêndio do Tesouro Municipal para cobertura das insuficiências do FF.
Uma vez que o município tenha aumentado alíquota para cumprir os termos e os prazos
da Portaria Sprev nº 1348/2019, haveria duas alternativas possíveis a ser adotadas naquele
momento:
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Desfazimento da Segregação da Massa prevista na LC nº 10/2004;



Revisão da Segregação de Massa (RSM) na modelagem proposta pela Fipe no
PSP.

Como fundamentado pelas análises jurídicas realizadas pela Fipe e submetidas ao
Camprev, o Município de Campinas, com base em sua autonomia prevista na
Constituição Federal, por ato normativo legítimo, observado o interesse local, as
possibilidades materiais e estudos pertinentes, a qualquer tempo, e desde que realizado
por Lei Complementar – ou seja, o mesmo tipo e hierarquia da norma que instituiu o
RPPS e a Segregação da Massa em 2004 – a LC nº 10/2004, poderá instituir, alterar,
revisar e até mesmo extinguir a segregação da massa existente.
Os estudos, análise dos cenários, simulações e projeções realizados no âmbito do PSP
demonstraram alternativas viáveis e eficientes para a Administração Municipal. Assim, a
vontade manifestada pelos agentes públicos de Campinas, especialmente do Camprev, foi
no sentido de acatar o modelo de alocação eficiente dos recursos previdenciários previstos
na modelagem de RSM, que foi materializado no texto do PLC 26/2020 e nos documentos
que o instruem, conforme amplamente fundamentado na proposição enviada à Câmara
Municipal e posteriormente aprovada, culminando na LC 260/2020.
Concluindo o relato das atividades de assessoramento jurídico realizadas em junho, dada
a importância da RSM para melhorar o desempenho financeiro e atuarial do RPPS de
Campinas, a Fipe vinha, desde o início do mês, trabalhando na elaboração de vasta
orientação ao Camprev para envio de requerimento à Secretaria de Previdência (Sprev)
para análise da proposta de RSM do regime previdenciário de Campinas, antes da
aprovação do PLC 26, que tratou do tema. Nos meses anteriores, a Fundação já havia
realizado estudos para atendimento da Instrução Normativa 10/2018 e outras legislações
correlatas que, ao serem aprofundadas no período deste relatório, culminaram no
requerimento para análise da RSM pela Sprev.
Além da redação do requerimento, que apresentou a modelagem da RSM e embasamento
técnico em termos jurídicos – constitucionais e legais –, econômicos, orçamentários,
contábeis, patrimoniais e atuariais, a Fipe elaborou e adequou estudos e cenários para
atender aos critérios e parâmetros previstos na Portaria 464 e em suas instruções
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normativas. Para tanto, reuniu e enviou os documentos necessários para a tramitação do
processo na Secretaria, pertencente à estrutura do Ministério da Fazenda (Sprev/MF),
sendo eles:


Relatórios das Avaliações Atuariais oficiais do RPPS do Município de Campinas,
referentes aos exercícios de referência 2017, 2018 e 2019, em cumprimento ao
inciso II, do § 3° do Art. 60 da Portaria MF n° 464/2018;



Demonstrativos dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) do Município de
Campinas, referentes aos exercícios de referência 2017, 2018 e 2019,
encaminhados à Sprev, e por ela aceita, corroborando à existência de superávit
técnico no fundo em capitalização;



Notas Técnicas Atuarias (NTA), de ambos os fundos, que embasaram todos os
cenários realizados para a Revisão da Segregação da Massa do RPPS do
Município de Campinas, com as formulações atuariais atualizadas e revisadas pela
Fipe;



Relatórios dos Testes de Aderência das Hipóteses Atuariais, desenvolvidas para
embasar aos cenários realizados para a Revisão da Segregação da Massa do RPPS
do Município de Campinas, em cumprimento ao inciso I, do § 3° do Art. 60 da
Portaria MF n° 464/2018;



Relação pretendida de Aportes e vinculações da Prefeitura ao Fundo
Previdenciários, em capitalização, para viabilizar a transferência de segurados e
benefícios no processo de Revisão da Segregação da Massa;



Cenário-base da avaliação atuarial antes da Revisão da Segregação de Massas,
para se avaliar os valores das provisões e resultados atuariais mais acurados em
decorrência da atualização da base de dados para 31/12/2019, consideração dos
testes de aderência das hipóteses atuariais e aumento das alíquotas de contribuição
dos servidores e patronal para 14% e 28% respectivamente, em decorrência da
Emenda Constitucional n° 103/2019 e Lei Complementar Municipal n° 259/2020;



Cenário de avaliação atuarial da Revisão da Segregação da Massa, com a
transferência de segurados e beneficiários do Fundo Financeiro para o Fundo
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Previdenciário, e suas respectivas obrigações atuariais, mediante o plano de
aportes mencionado;


Planilha com a demonstração da viabilidade financeira e orçamentária da proposta
da Revisão da Segregação da Massa;



Lei Complementar Municipal n° 259/2020;



Ofício do Conselho Municipal de Previdência (CMP) n° 18/2020;



Minuta da proposição da Revisão de Segregação da Massa, que dispõe sobre
alteração da norma que a institui, ou seja, a Lei Complementar Municipal
nº 10/2004.

O documento final da Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), na forma do ofício
nº 127/2020 -GP, datado de 08 de junho de 2020, firmado pelos Sr. Prefeito Municipal e
o Sr. Presidente do Camprev, foi enviado eletronicamente pelo gabinete do Prefeito à
Sprev, aos cuidados do Sr. Narlon Gutierre – Subsecretário da Secretaria Nacional de
Previdência.
O expediente deu ensejo à abertura de Processo Administrativo protocolado na Sprev, do
Ministério da Economia, sob o número de Processo SEI nº 10133.100666. 2020.67-1.
2.3

OBSERVATÓRIO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

No mês de junho, com os casos de Covid-19 ainda em ascensão, a Fipe deu continuidade
ao monitoramento das legislações previdenciárias voltadas aos RPPS, assim como outros
normativos e notícias relacionadas à pandemia e que trouxeram, ainda que indiretamente,
impacto econômico-financeiro nos municípios, observando que tais acontecimentos
poderiam ter implicações adicionais no desenvolvimento do PSP, como aliás já havia
ocorrido, desde o início do projeto, conforme vem sendo registrado nos relatórios
antecedentes.
No período em referência, constatou-se, em síntese:


Impacto do Coronavírus no rombo da previdência e ameaça de retardar efeito da
reforma;
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Edição do Ato Normativo Nº 01/2020-TJ/TCE/MP, de 3 de junho de 2020, que
dispôs sobre as limitações com gasto de pessoal impostas pela Lei Complementar
nº 173, de 27 de maio de 2020;



Decisão do TJ paulista que declarou inconstitucional a Lei Estadual
nº 16.675/2018 e que barra a adesão automática dos servidores públicos à SP –
Prevcom;



Decisão da Justiça Federal com o entendimento de que estados e municípios
podem contestar o prazo de adequação à Reforma da Previdência;



Noticiário sobre o objetivo do Governo Federal de tentar retomar o debate no
Congresso Nacional da proposta contida na PEC 06/2019 e rejeitada pelo
Congresso – conforme observa-se do texto final da EC nº 103/2019 – de introduzir
o modelo do regime financeiro de capitalização no sistema previdenciário de
acordo com proposta da equipe econômica;


2.4

Monitoramento da situação da Covid 19 em Campinas.
AÇÕES DA VERTENTE FINANCEIRA

A equipe da frente financeira e de investimentos finalizou estudos de viabilidade
econômico-financeira da RSM que constaram da apresentação dos técnicos da Fipe na
Câmara Municipal de Campinas e da instrução do requerimento à Sprev.
2.5

AÇÕES DA VERTENTE ATUARIAL
Estudo de ALM

Ao longo do mês de junho, as vertentes atuarial, financeira e de investimentos, realizaram
estudo de Asset Liability Management (ALM) sobre a carteira de investimentos do Fundo
Previdenciário, tendo como base as projeções dos fluxos atuariais das obrigações do
fundo, considerando as vidas migradas em decorrência da Revisão da Segregação da
Massa (RSM), ora proposta pela Fipe, inclusive com o aportes de bens, direitos e ativos
de qualquer natureza, de modo a propor mecanismos e melhor alocação dos ativos para
garantia, ao longo do tempo, do pagamento dos benefícios previdenciários.
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O método utilizado pela equipe de finanças da Fipe foi o da “Fronteira eficiente”, cujo
objetivo é, com base nas expectativas do cenário econômico no momento do estudo,
propor a realocação de ativos de modo a maximizar os resultados da relação risco x
retorno.
De forma simplificada, o presente estudo, que é parte do Produto F, foi dividido em fases,
para melhor análise e compreensão do modelo e dos resultados encontrados, sendo:
Passo 1: Avaliação e simulação de cenários para a economia e os mercados de capitais,
por meio de benchmarks, análise de curvas de restrições e premissas
econômicas adotadas;
Passo 2: Simulação de cenários para os Ativos. Posteriormente à análise de cenários
econômicos, este passo visa a olhar para a atual carteira de investimentos da
entidade e projetar rentabilidades e estimar volatilidades;
Passo 3: Otimização da relação risco x retorno. Esta fase estima e consolida a fronteira
eficiente baseada nas expectativas de mercado, rentabilidades e volatilidades
históricas e legislação pertinente, de modo a traçar a curva que otimiza a relação
risco e retorno;
Passo 4: Análise dos resultados: fronteira eficiente. A curva sintetizada no passo anterior
possibilita uma cesta de escolha da carteira ótima para tomada de decisão, tanto
na operacionalização da compra e venda de títulos, como uma possível revisão
da política de investimentos;
Passo 5: Decisões estratégicas. Esta fase é posterior aos resultados encontrados e visa a
adoção de ações pelos gestores do fundo, tendo como meta o alcance do
potencial de retorno analisado pelo estudo.
O estudo utiliza método matemático amplamente adotado no mercado - o método dos
valores autorregressivos de séries temporais -, que visa a análise de correlações históricas
de séries de retornos dos ativos, baseados em vetores econômicos. Assim, considera que
cada estado da economia é modelado como um vetor, cujos componentes são os retornos
dos ativos.
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Em termos mais técnicos, seja 𝑥𝑡 o estado da economia no momento 𝑡 e 𝑥𝑡+1 o estado da
economia na etapa seguinte, isto é, no momento 𝑡 + 1, busca-se modelar o estado futuro
da economia como uma autorregressão ao presente, isto é:
𝑥𝑡+1 = 𝑓(𝑥𝑡 ) + 𝑒𝑡+1
Em outros termos, o valor ou status da economia em cada instante futuro é uma função
do valor ou status da economia no instante imediatamente anterior, somada a um choque
aleatório 𝑒𝑡+1.
Isso implica dizer que na ausência de acontecimentos próprios do tempo 𝑡 + 1 , a
economia no tempo 𝑡 + 1 poderia ser explicada como uma função do que se conhece no
tempo 𝑡, e os erros 𝑒𝑡+1 explicam a parte imprevisível da economia ou que não seja
capturada pelo modelo.
Em suma, a economia no futuro pode ser explicada pela soma de uma parte previsível,
que é capturada pelo modelo, com uma parte imprevisível, que corresponde aos
acontecimentos randômicos, que dependem de infinitas variáveis, muitas vezes
ingovernáveis ou não previsíveis. Como não se espera prever a parte imprevisível, logo a
esperança matemática dela é zero. Além disso, o modelo proposto adota como premissa
que a parte imprevisível dos erros aleatórios siga distribuição normal. Esta parte
imprevisível também é conhecida como “ruído branco gaussiano multidimensional”.
Já os parâmetros para a parte previsível foram estimados utilizando um modelo de
decaimento, atribuindo-se pesos menores a observações intuitivamente menos prováveis
(por exemplo podemos citar a explosão inflacionária do ano de 2002, a crise financeira
de 2008, entre outras). Dessa forma, eventos poucos prováveis de se repetir no tempo
foram considerados com pesos menores do que aqueles que se repetem na série com mais
frequência, como casos de sazonalidades, por exemplo.
Ainda como premissa, tem-se que a série histórica observada no presente estudo foi
construída utilizando retornos mensais no período de março de 2016 a janeiro de 2020, e
a data-base do estudo é de março de 2020.
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Para as estimativas de cenários futuros de comportamento dos ativos, utilizaram-se
projeções dos índices no horizonte de 5 anos à frente. Para outras premissas, como
inflação por exemplo, considerou-se o Cenário Focus, compilado pelo Banco Central.
Pelo método estocástico, projetaram-se 10.000 cenários randômicos futuros baseados nas
premissas supracitadas para se estimar os parâmetros futuros, como médias e variâncias
dos cenários possíveis de se concretizar. A partir das projeções e simulações destes
cenários, obtiveram-se diferentes curvas futuras, conforme ilustrado a seguir:

É possível observar no gráfico que quanto mais distante a projeção, maior a dispersão dos
cenários projetados. Além disso, a maior parte dos cenários findam no instante 5 (após 5
anos) com retorno acumulado esperado acima de 0,00%, mas outra parte finda com
resultados negativos, indicando que podem ser proporcionados pelos choques aleatórios
imprevisíveis e não governáveis que podem ocorrer ao longo do tempo.
Antes de continuar a análise, é necessário entender a linha do mercado de capitais,
também conhecida como Capital Market Line (CML). A figura abaixo representa as
diferentes classes de investimentos em uma escala que vai do ativo livre de risco,
geralmente títulos públicos de renda fixa mais seguros nos quais incidem apenas riscos
sistemáticos, até aqueles que representam maior risco, como os capitais de risco, que
possuem maior grau de diversificação.
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Por meio da análise do diagrama, percebe-se que a relação risco x retorno possui uma
correlação positiva, isto é, quanto maior o retorno almejado 𝐸(𝑅), maior precisa ser o
risco que se assume correr 𝜎. Além disso, diferentes classes de ativos para investimentos
possuem retornos esperados e riscos inerentes diversos.
Dessa forma, dada uma carteira de investimentos, é possível montar uma cesta de classes
de ativos de diferentes retornos esperados e riscos de modo a diversificar a carteira,
anulando eventuais incertezas do cenário econômico com base nos resultados que se
espera alcançar e riscos que se esteja proposto a assumir.
Importante também frisar neste momento que maior risco não significa maior perda, mas
sim a probabilidade do resultado ser quão diferente do esperado, seja por meio de ganhos
ou de perdas, ou seja, resultados acima ou abaixo do esperado.
Diante de inúmeras cestas possíveis de se montar, isto é, adquirir ativos de investimentos
de diferentes classes e em diferentes proporções, é possível analisar aquelas cestas que
possuem maiores retornos esperados versus os menores riscos assumidos. Esta curva é
chamada de “Fronteira Eficiente”.
O gráfico a seguir ilustra uma simulação fictícia de diferentes cestas possíveis com base
nos ativos de mercado. Cada ponto representa uma cesta composta por diferentes
alocações de ativos entre as diversas classes, cujas coordenadas representam os retornos
e riscos consolidados da cesta. Já a linha em vermelho é o limite na maximização do
retorno com base no respectivo risco. Veja-se:
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A fronteira eficiente representa o conjunto de cestas distintas cuja composição é ótima
em termos de ativos financeiros. Assim é possível decorrer que com determinada
combinação de ativos sobre esta curva é proporcionado o menor risco possível, dado certo
nível de retorno.
Além disso, ao fixar o risco desejado para uma carteira de investimentos, têm-se à
disposição infinitas carteiras passíveis de construção. Escolhendo-se, dentre elas, a de
maior retorno esperado, posiciona-se sobre a Fronteira Eficiente. Analogamente, pode-se
fixar também o retorno desejado e selecionar aquela carteira que apresente o menor risco.
Portanto, tomando uma carteira aleatória dentro das possíveis combinações, é possível
otimizar a alocação dela tanto aumentando a expectativa de retorno dado seu risco fixado,
como também manter o nível de retorno, porém reduzindo riscos. A ilustração a seguir
demonstra esses movimentos possíveis:
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Conceituado este método, partiu-se para a consolidação do cenário econômico atual na
data-base do estudo e definição de premissas econômicas para as simulações da carteira
de investimento do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) do Município de Campinas.
Tomando como base o Relatório Focus disponibilizado pelo Banco Central, que realiza
estimativas periódicas das expectativas futuras de mercado, tomando como data-base
24/07/2020, com um horizonte de 5 (cinco) anos, os valores correspondentes às medianas
das principais taxas médias anuais, tem-se:
ANO
2020
2021
2022
2023
2024

SELIC
2,66%
2,25%
4,15%
5,50%
6,00%

IPCA
1,67%
3,00%
3,50%
3,25%
3,25%

INPC
2,18%
3,35%
3,50%
3,50%
3,50%

PTAX – fim de ano
5,20
5,00
4,80
4,80
4,80

PIB
-5,77%
3,50%
2,50%
2,50%
2,50%

Além disso, tomaram-se como premissas de retorno para as diferentes classes de ativos
as seguintes descritas:
Classe de ativos
Renda Fixa (Ativa)
Renda Variável (Ações)
Multimercados
Private Equity
Fundos imobiliários
I. Exterior – MSCI World
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Quanto às restrições da composição da carteira de investimentos, tomou-se como base o
permitido pela legislação dos RPPS, especificamente a Resolução n° 3.922/2020 do
Conselho Monetário Nacional (CMN), e suas atualizações, sendo em resumo:
Classe de ativos
Renda Fixa
Ações

Valores
Livre
No máximo 30%
No máximo, 10%
(respeitado o limite de 30% de RV)
No máximo, 5%
(respeitado o limite de 30% de RV)
No máximo, 5%
(respeitado o limite de 30% de RV)
No máximo, 10%

Multimercados
Private Equity
Imobiliário
Investimentos no exterior

No caso de títulos público federais, para se estimar prazos e retornos esperados, adotouse a posição consolidada dos títulos disponíveis das NTN-B mais recentes, a seguir
descrita:
Títulos Públicos Federais

04/Ago/2020

Papel IPCA
Código SELIC
760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199

Data Base/Emissão
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000

NTN-B - Taxa (% a.a.)/252
Data de
Vencimento

Tx. Compra

15/05/2021
15/08/2022
15/05/2023
15/08/2024
15/05/2025
15/08/2026
15/08/2028
15/08/2030
15/05/2035
15/08/2040
15/05/2045
15/08/2050
15/05/2055

-0,5327
0,2962
0,5987
1,2807
1,6367
1,9780
2,4360
2,7951
3,1922
3,5175
3,7188
3,7390
3,7580

Tx. Venda

Tx. Indicativas

-0,5612
0,2697
0,5711
1,2547
1,6172
1,9547
2,4083
2,7664
3,1646
3,4684
3,6911
3,7108
3,7210

-0,5542
0,2800
0,5839
1,2649
1,6215
1,9699
2,4227
2,7800
3,1800
3,4966
3,7054
3,7300
3,7420

Intervalo Indicativo

PU
3.515,969543
3.774,270129
3.834,156144
4.000,508756
4.000,839325
4.137,870401
4.240,499084
4.308,067539
4.423,796701
4.563,964883
4.554,983303
4.728,634895
4.776,673291

Mínimo (D0)
-0,9274
-0,0607
0,2016
0,8305
1,1829
1,5187
1,9817
2,3611
2,7665
3,0936
3,2990
3,3234
3,3266

Máximo (D0)
0,4676
1,3123
1,5974
2,2341
2,5534
2,8043
3,1287
3,4076
3,7056
4,0267
4,1991
4,1973
4,1826

Mínimo (D+1)
-0,9333
-0,0582
0,2178
0,8455
1,1944
1,5486
2,0267
2,3968
2,8066
3,1307
3,3447
3,3737
3,3891

Máximo (D+1)
0,4634
1,3146
1,6134
2,2492
2,5651
2,8345
3,1740
3,4434
3,7453
4,0636
4,2446
4,2474
4,2448

Fonte: Anbima.

Resultados encontrados:
Tomando-se como base a atual composição da carteira de investimentos gerida pelo
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas (Camprev), chegou-se aos
seguintes resultados:
Classes
Renda Fixa (Ativa)
Renda Variável
Multimercados
Fundos de Participações
Fundos Imobiliários
Inv. Exterior
Ret. Méd. Esperado
Ret. Real Esperado
Risco Esperado
Coef. Variação

Atual
80.3%
16.1%
1.8%
0.5%
0.2%
1.2%
5.9%
3.0%
7.9%
0.26

Sol. 1
70.0%
10.0%
5.0%
5.0%
10.0%
5.8%
2.8%
4.6%
0.42

Sol. 2
67.7%
2.3%
10.0%
5.0%
5.0%
10.0%
5.9%
3.0%
4.7%
0.43

Sol. 3
65.4%
4.6%
10.0%
5.0%
5.0%
10.0%
6.0%
3.1%
4.9%
0.45

Sol. 4
63.1%
6.9%
10.0%
5.0%
5.0%
10.0%
6.2%
3.2%
5.1%
0.46

Sol. 5
60.8%
9.2%
10.0%
5.0%
5.0%
10.0%
6.3%
3.4%
5.3%
0.47

Sol. 6
60.0%
11.8%
10.0%
5.0%
3.2%
10.0%
6.5%
3.5%
5.5%
0.47

Sol. 7
60.0%
14.6%
10.0%
5.0%
0.4%
10.0%
6.6%
3.6%
5.8%
0.47

Sol. 8
60.0%
18.0%
7.0%
5.0%
0.0%
10.0%
6.7%
3.8%
6.2%
0.46

Sol. 9
60.0%
21.5%
3.5%
5.0%
0.0%
10.0%
6.9%
3.9%
6.8%
0.44

Sol. 10
60.0%
30.0%
10.0%
7.0%
4.0%
8.2%
0.39

Segmentos \ Alocação
Renda Fixa
Renda Variável
Inv. Exterior

80.3%
18.5%
1.2%

70.0%
20.0%
10.0%

67.7%
22.3%
10.0%

65.4%
24.6%
10.0%

63.1%
26.9%
10.0%

60.8%
29.2%
10.0%

60.0%
30.0%
10.0%

60.0%
30.0%
10.0%

60.0%
30.0%
10.0%

60.0%
30.0%
10.0%

60.0%
30.0%
10.0%
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A tabela acima demonstra para cada classe de ativos a composição atual da carteira e os
valores de rentabilidade média esperada, rentabilidade real esperada (isto é, descontada
da expectativa de inflação futura), risco esperado e coeficiente de variação. Abaixo está
representada a consolidação da composição da carteira conforme segmentos de renda
fixa, renda variável e investimentos no exterior.
A tabela também traz 10 (dez) propostas de soluções otimizadas, isto é, propostas de
diferentes alocações possíveis para o Camprev cujos resultados esperados estejam sobre
a curva da fronteira eficiente desenhada especificamente para o caso de Campinas. O
gráfico a seguir demonstra a curva da fronteira eficiente encontrada com base nas dez
propostas de soluções otimizadas e a “distância” que se encontram da composição atual
da carteira. Vejamos:

Dessa forma, considerando diferentes estratégias de alocações, detectou-se ser possível
no caso do Camprev otimizar a carteira de investimentos em dois caminhos distintos, o
primeiro seria aumentando o retorno médio esperado sem grandes alterações no risco já
assumido, conforme proposta que estaria entre as soluções 9 e 10.
Neste caso, considerando a solução 10, fixando o risco já assumido em torno de 𝜎 ≅
7,90% seria possível subir o retorno esperado dos atuais 𝐸(𝑅𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 ) ≅ 5,90% para
𝐸(𝑅𝑠𝑜𝑙.10 ) ≅ 7,00%.
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Neste caso, a composição atual da carteira, em 80,3% em renda fixa, 18,5% em renda
variável e 1,2% em investimentos no exterior, passaria a ser em torno de 60% em renda
fixa, 30% em renda variável e 10% em investimentos no exterior.
Analogamente, verificou-se possível também otimizar a composição da carteira fixandose o retorno médio esperado em 𝐸(𝑅𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 ) ≅ 5,90% e realocando os ativos da carteira
com o objetivo de se reduzir os riscos assumido. Neste sentido, a proposta da solução 2
reduz risco de 𝜎𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 ≅ 8,00% para 𝜎𝑠𝑜𝑙.2 ≅ 4,70%.
Assim, na solução 2 a composição atual da carteira em 80,3% em renda fixa, 18,5% em
renda variável e 1,2% em investimentos no exterior, passaria a ser em torno de 67,7% em
renda fixa, 22,3% em renda variável e 10% em investimentos no exterior.
Importante salientar que o gestor de investimentos do Camprev poderia escolher qualquer
ponto sobre a curva da fronteira eficiente visando a gestão dos retornos e risco para basear
sua política de investimentos e operacionalização da carteira. As propostas apresentadas
são meras situações exemplificativas.
Em complemento, visando à análise da liquidez das reservas acumuladas no Fundo
Previdenciário, que darão base ao pagamento futuro das obrigações com aposentadorias
e pensões, chegou-se aos seguintes resultados:
D+000
D+001
D+002
D+003
D+004
D+005
D+006
D+029
D+032
FECHADO
TOTAL

LIQUIDEZ GERAL
256,067,519
30.7%
190,032,564
22.8%
36,022,824
4.3%
247,588,491
29.7%
28,117,546
3.4%
9,622,348
1.2%
18,878,851
2.3%
13,696,840
1.6%
25,835,745
3.1%
8,798,376
1.1%
834,661,104
100.0%

30.7%
53.4%
57.8%
87.4%
90.8%
91.9%
94.2%
95.9%
98.9%
100.0%

A tabela acima demonstra a liquidez dos recursos investidos conforme o prazo. Como
liquidez imediata, isto é, passíveis de serem utilizados na data-base (D+000), representa
30,7% da carteira. Líquidos para até o dia seguinte (D+001) é de 53,4%. Do total
investido, 90,8% são líquidos para até 4 dias e 98,9% da carteira é líquida no prazo de um
mês praticamente (32 dias), demonstrando ser uma carteira de liquidez extremamente
elevada, o que traz segurança à proposta da Revisão da Segregação da Massa.
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A seguir estão demonstradas a liquidez dos títulos de renda fixa, dos de renda variável e
também estão demonstradas a liquidez por segmento de aplicação.
D+000
D+001
D+002
D+003
D+004
D+005
FECHADO
TOTAL

LIQUIDEZ RF
254,436,936
183,967,681
36,022,824
153,115,295
28,117,546
9,622,348
4,847,355
670,129,985

38.0%
27.5%
5.4%
22.8%
4.2%
1.4%
0.7%
100.0%

38.0%
65.4%
70.8%
93.6%
97.8%
99.3%
100.0%

D+003
D+029
D+032
TOTAL

LIQUIDEZ RV
94,473,196
13,696,840
25,835,745
134,005,781

70.5%
10.2%
19.3%
100.0%

70.5%
80.7%
100.0%

SEGMENTOS
Renda Fixa
Renda Variável
Imobiliário
Participações
Multimercados
Exterior
TOTAL

670,129,985
134,005,781
1,630,583
3,951,021
14,781,815
10,161,920
834,661,104

80.3%
16.1%
0.2%
0.5%
1.8%
1.2%
100.0%

Considerações finais:
Neste estudo de fronteira eficiente foram avaliadas alternativas de portfólios que
melhoram a paridade risco-retorno, ficando demonstrado haver potencial de otimização
das alocações da carteira de investimentos do Camprev, de modo a otimizar os ganhos
esperados ou riscos assumidos pelo gestor da carteira, inclusive pela análise da liquidez
ter demonstrado que é possível, de forma rápida, realizar tais realocações.
Em face do cenário atual, de juros baixos e de recuperação econômica em construção, a
gestão ativa dos recursos é recomendada, de maneira que os riscos possam ser mitigados
a partir da diversificação dos investimentos. Além disso, conviver num ambiente de
volatilidade para que se possa buscar retorno adicional torna-se necessário. Ou, de outra
forma, acostumar-se a retornos em patamar inferior aos experimentados.
Finalmente, este estudo é subsidiado por premissas de cenário econômico que não se
esgotam em modelagens matemáticas, estatísticas e probabilísticas. Dessa forma, é
imprescindível a avaliação recorrente das oportunidades no mercado de capitais e das
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mudanças no cenário econômico, para a materialização de retorno adequado, assim como
a permanente supervisão de riscos e de despesas assumidas.
No anexo 4.4 deste relatório encontra-se a exposição do estudo de ALM realizado pela
Fipe ao Camprev em 20/08/2020. O estudo foi apresentado já no período de prorrogação
do prazo de execução dos trabalhos do contrato, devido à demora do Camprev na entrega
dos documentos necessários à análise. Entretanto, como adiantado no relatório anterior,
o estudo de ALM, de suma importância, está sendo juntado no relato de junho devido à
pertinência do tema, uma vez que considera as vidas migradas em decorrência da Revisão
da Segregação da Massa (RSM).
Cenário atuarial da instituição de Previdência Complementar para os novos
servidores
Ainda na vertente atuarial, com apoio da vertente jurídica, a Fipe realizou estudo atuarial
com o objetivo de projetar um cenário futuro para se estimar o impacto de uma possível
redução do custo total para o município em decorrência da instituição do regime de
Previdência Complementar aos novos servidores, isto é, válido para os ingressantes no
ente após a instituição do regime.
A instituição do Regime de Previdência Complementar (RPC) aos servidores públicos
promove o estabelecimento do teto de gastos com aposentadorias e pensões com base no
teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que atualmente está
em R$ 6.101,06.
Significa dizer que para os servidores que tiverem ingressado no Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) após o estabelecimento do RPC, e que vierem a se aposentar
ou gerar benefício de pensão, estes não ultrapassarão o valor do teto, e, em complemento,
poderão receber um benefício complementar do RPC, que será calculado com base na
reserva acumulada na conta do participante e fator atuarial calculado com base em
determinadas premissas (expectativa de juros, tábua de mortalidade, entre outros), no
esquema de Contribuição Definida (CD).
Além disso, a alíquota de contribuição patronal simulada no cenário em 22% (atualmente
em 28% em decorrência da Lei Complementar n° 259/2020), incidente sobre a totalidade
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da base de contribuição, que representa parte dos gastos do município com sua
previdência, terá seu valor mantido em 22% até o teto do RGPS e reduzido de 22% para
8,5% para a parcela que supere esse teto, de forma paritária com a alíquota escolhida pelo
servidor para contribuição ao RPC.
Esta redução da alíquota de 22% para no máximo 8,5% incidente sobre a parcela que
supere o teto do RGPS representa um ganho líquido para a prefeitura, que ocorrerá com
o tempo e com o ingresso de novos servidores. Mensurar este ganho foi o objetivo do
presente estudo, constante no anexo 4.5 deste relatório, e é componente do Produto E, do
Plano de Sustentabilidade Previdenciária (PSP) de Campinas.
O cenário em discussão foi realizado com base nas mesmas hipóteses atuariais utilizadas
nos demais cenários do PSP. No entanto, como o Regime de Previdência Complementar
neste cenário é aplicável somente aos futuros ingressantes do RPPS, foi preciso adotar o
método de geração futura nos cálculos, isto é, adotar alguma premissa para simular novos
ingressantes no regime nos períodos após a data-base.
Para tanto, seguindo as práticas de mercado, adotou-se a hipótese de reposição do
contingente de servidores ativos de 1 (um) para 1 (um), sendo o futuro servidor com
características semelhantes ao do servidor aposentado. Em outros termos, na hipótese
futura do falecimento de cada servidor, substitui-se o mesmo por um “novo ingressante”
com as mesmas características biométricas de quando aquele ingressou no regime, e com
mesma remuneração, espécie de “clone” no modelo.
Assim, para estes novos ingressantes realizaram-se duas simulações, uma pressupondo a
ausência do Regime de Previdência Complementar, isto é, contribuição patronal de 22%
sobre toda a base de contribuição e sobre todo o período futuro, e outra simulação
considerando a instituição do novo regime com contribuição de 22% sobre a base que não
supere o teto do RGPS e 8,5% sobre o que superar o teto. A diferença entre ambas as
projeções de gastos da prefeitura com contribuição patronal representa o impacto do
ganho líquido futuro para o ente com a implantação do RPC. Vejamos:
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No cenário sem a implantação do RPC, o gasto da prefeitura é apenas a contribuição ao
RPPS de sua responsabilidade, uma vez que a geração futura é equilibrada com o custo
normal. No cenário com a implantação do RPC, o gasto da prefeitura refere-se à
contribuição ao RPPS, limitado ao teto previdenciário, acrescido do custeio da
previdência complementar, de 8,5% sobre a parcela que supera o teto previdenciário.
No quadro a seguir, observa-se o fluxo projetado da economia para a prefeitura com a
implantação do RPC, em torno de R$ 7,5 milhões por ano, quando a geração atual de
ativos se extinguir. Em todo o período, a economia média é de 4,2% do gasto total da
prefeitura com seus regimes de previdência.
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Considerações finais:
A instituição de plano de benefício em Regime de Previdência Complementar (RPC) tem
se constituído na melhor alternativa ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) no
que diz respeito à oferta, aos servidores públicos de cargo efetivo, de benefício de
aposentadoria mais compatível com o valor do salário ou do subsídio percebido próximo
ao momento da aposentadoria.
Nestes termos, um programa de cobertura previdenciária, que combine os benefícios
oferecidos pelo RPPS com aqueles oferecidos pelo RPC, traz vantagens significativas
para ambos os agentes envolvidos.
Para o Ente Federativo, tem-se a vantagem de limitar os custos previdenciários do
benefício de aposentadoria, estando dito benefício ancorado pelo teto do Regime Geral
de Previdência Social (RGPS), permite oferecer, dividindo os custos com o servidor, o
benefício de previdência complementar, aplicando-se a paridade contributiva.
Para o servidor, se este antevia receber benefício de aposentadoria em seu regime de
origem com valor distante da última remuneração, dado que estaria limitado ao
mencionado teto do RGPS, adiando a decisão de se aposentar, com a previdência
complementar a expectativa de antecipação desse momento de decisão, se postergada, se
reduz, de modo que se antevê vantagem para ambos os agentes envolvidos.
Em resumo, para o Ente Federativo, com a implantação do RPC, além da redução do
custo previdenciário indicado, o risco com o regime de previdência fica limitado ao teto
do RGPS. Em um primeiro momento, em relação ao servidor em atividade, o Ente
Federativo teria de arcar com os custos para os dois regimes previdenciários, pois
contribui tanto para o próprio regime a que está vinculado, o RPPS, quanto passaria a
contribuir para o RPC.
No entanto, como demonstrado, os custos tendem-se a se estabilizar ao longo do tempo.
No Quadro seguinte apresentamos, em valores presentes, descontados à taxa de juros de
4,3% ao ano, os custos previdenciários para o Ente Federativo no horizonte de 75 anos.
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Valores em Milhares de Reais
SEM RPC
Contribuição da
Prefeitura RPPS
(A)
2.456.773,4

Contribuição da
Prefeitura RPPS
(B)
2.312.835,7

COM RPC
Contribuição da
Prefeitura RP
(C)
40.782,4

DIFERENÇA
Contribuição da
Prefeitura TOTAL
(D) = (A) + (B)
2.353.618,1

(D) – (A)

Em %

(103.155,3)

(4,20%)

Como demonstrado no quadro acima, prevê-se economia para a Prefeitura, a valor
presente, observadas as premissas levantadas neste estudo, de, aproximadamente, 4,20%
com a implantação do RPC.
2.6

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Em maio, a pedido do Camprev, extraordinariamente, a Fipe elaborou e apresentou
projeto de comunicação para divulgação do PLC 26/2020 a vereadores, servidores,
imprensa e comunidade em geral.
Dada a complexidade do tema, em junho, a Fipe elaborou e encaminhou ao Camprev
textos de divulgação (releases) em que detalha aos públicos-alvo do Camprev como será
realizada a RSM e sua importância para o melhor equilíbrio do sistema previdenciário.
Em complemento, a Fipe também auxiliou a Assessoria de Comunicação da Prefeitura na
formulação da nova edição do “Camprev Informa”, com perguntas e respostas sobre os
principais tópicos da medida, para os servidores públicos municipais.
O Camprev também solicitou pesquisa documental e elaboração de uma linha do tempo
sobre os esforços da gestão municipal para alcançar sustentabilidade previdenciária no
RPPS, bem como sobre as ações de transparência nesse contexto.
Por fim, a equipe de comunicação da Fundação também preparou a exposição utilizada
pelo presidente do Camprev durante a 13ª audiência pública, realizada na Câmara
Municipal de Campinas, abordando os aspectos institucionais do regime previdenciário
que demandam a RSM, diante de um déficit atuarial de R$ 27,3 bilhões.
Como destacamos no relatório anterior, o apoio técnico de assessoria de comunicação,
em termos de estratégia e produção textual, às áreas de assessoria de imprensa do
Camprev e da Prefeitura se deve à carência de profissionais na administração pública e a
contemporaneidade dos temas do PSP e da necessidade de se realizar amplo diálogo
social, conforme solicitado pelo Camprev. Para isso, o instituto optou por utilizar a
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experiência da equipe da Fipe para traduzir os conceitos complexos e os objetivos da
pesquisa para uma linguagem acessível aos diversos públicos, interessados ou
intervenientes, ao processo de tramitação do projeto de RSM, que em certa medida
convergiu também para explicar e divulgar os efeitos no RPPS de aplicação da parcela
pertinente da reforma previdenciária, facilitando a aprovação das medidas.
Em junho, assim como em meses anteriores, a Fipe disponibilizou suas equipes para além
da consultoria contratada, realizar assessoramento extraordinário ao Camprev, a fim de
viabilizar o efetivo resultado prático do projeto de pesquisa para as finanças municipais,
atendendo aos prazos e ações assinaladas pelo Governo Federal para implantação das
medidas da reforma previdenciária em Campinas de forma compatível e contemporânea
ao desenvolvimento do PSP.
2.7

EVOLUÇÃO DA EAP

A EAP (Estrutura Analítica de Projeto), como método do gerenciamento do PSP, surtiu
seus efeitos, auxiliando na prestação de contas e no desenvolvimento das atividades;
conciliando o cenário local e nacional que foram se alterando no decorrer do tempo, até
o encaminhamento das proposições escolhidas pela administração municipal e pelo
Camprev e aprovação das medidas pela Câmara Municipal.
No relatório final (12) constará capítulo destinado a avaliar a evolução do PSP, a partir
de diversas fontes, sendo uma delas a EAP. E, desse modo, concluir com a conciliação
das questões contratuais formais e das atividades efetivamente realizadas pela Fipe,
demonstrando que o objeto previsto foi cumprido.
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3.

CONCLUSÃO

O presente relatório do mês de junho de 2020 aborda o avanço do PSP – Camprev nas
últimas etapas da terceira e última fase do projeto de pesquisa com desdobramentos
extremamente relevantes como:


A tramitação e aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC 26) de revisão
da segregação da massa (RSM) com aporte de bens, ativos e direitos, que se tornou
ainda no mês de junho a LC 260;



Encaminhamento da proposta tecnicamente fundamentada RSM à Secretaria de
Previdência (Sprev);



Apresentação de estudo atuarial que demonstra o ganho de 4,20% para a prefeitura
na eventual adoção do Regime de Previdência Complementar (RPC), conforme
minuta e justificativa sobre o tópico exaustivamente analisados e encaminhados
ao Camprev;



E estudo de fronteira eficiente e liquidez de Asset Liability Management (ALM)
sobre a carteira de investimentos do Fundo Previdenciário.

O Plano de Sustentabilidade Previdenciária (PSP) elaborado pela Fipe no âmbito do
projeto de pesquisa, objeto do contrato 14/2019, para o Camprev, chega ao mês de junho
com três das quatro propostas - apresentadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal
Jonas Donizete em 13 de abril - transformadas em leis: o PLC 19/2020 convertido em LC
259 e o PLC 26/2020, em LC 260. Caderno executivo apresentado ao prefeito com as
propostas da Fipe encontra-se no anexo 4.6 do relatório 9.
A Lei Complementar 259, atendendo à EC 103/2019, trata da (1) majoração da alíquota
de contribuição dos servidores para 14%; patronal para 28% e transferência do custeio de
benefícios temporários (não previdenciários) aos entes.
A Lei Complementar 260 trata da (2) revisão da segregação de massa com transferência
de segurados e (3) aporte de bens, ativos e direitos.
As duas legislações que abordam três medidas formuladas pela Fipe representam
importante avanço para o Camprev, a fim de obter equilíbrios financeiro e atuarial e
melhorar a gestão da verba pública.

CI 5334

31

A proposta de instituição do Regime de Previdência Complementar (RPC) foi instruída –
após estudos e análises aprofundadas com as mais recentes atualizações legais – e
encaminhada ao instituto previdenciário, que em conjunto com a gestão municipal
decidirá sobre a pertinência do encaminhamento da medida à CMC.
Como descrito na introdução deste relatório, devido a fatos extraordinários ocorridos no
decorrer do contrato da Fipe com o Camprev, como a aprovação da Reforma da
Previdência e promulgação da EC 103/2019, e a pandemia do novo coronavírus, o prazo
para execução dos trabalhos em desenvolvimento no âmbito do PSP – Camprev foi
prorrogado por mais 6 meses, a fim de atender às necessidades e complexidades do RPPS
de Campinas.
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ANEXOS
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ANEXO 1: QUADRO DE REUNIÕES DA FIPE COM O CAMPREV E CMC REALIZADAS NO
PERÍODO
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Reuniões realizadas em modo online com o Camprev
Item Data

Participantes
Equipes Fipe e Camprev com
respectivas assessorias de imprensa e
assessoria de imprensa da Prefeitura.
Equipes Fipe e Camprev com
respectivas assessorias de imprensa,
assessoria de imprensa da Prefeitura e
vereador Luiz Carlos Rossini

1

01/06/2020

2

02/06/2020

3

03/06/2020

Equipes Fipe e Camprev com
respectivas assessorias de imprensa

4

10/06/2020

Equipes Fipe e Camprev com
respectivas assessorias de imprensa

Assunto
Discussão sobre planejamento de
comunicação para divulgação do PLC 26 e
continuidade de ações do PSP – Camprev
Apresentação dos releases produzidos pela
Fipe
Apresentação de alterações solicitadas pelo
Camprev nos releases da Fipe e definições
para boletim Camprev Informa
Planejamento da apresentação do Camprev a
ser elaborada pela Fipe com linha do tempo
da busca por sustentabilidade e detalhes do
RPPS e continuidade de ações do PSP –
Camprev

Formato
On-line

On-line

On-line

On-line

13ª Audiência pública de 2020 realizada pela Câmara Municipal de Campinas
Item Data
1

12/06/2020

Participantes
Equipes Fipe e Camprev com
vereadores

Assunto
PLC de Revisão da
segregação da massa

Formato
Audiência On-line com presença das
equipes Camprev e Fipe na Câmara

* Além das reuniões com o Camprev e audiência na CMC, a Fipe também realizou 14 reuniões internas
entre as equipes e coordenação da Fipe para andamento do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária.
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ANEXO 2: TRANSCRIÇÃO DA 13ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2020
Realizada em 12 de junho, a partir das 9h31, em ambiente virtual, por meio do sistema
de deliberação remota da Câmara Municipal de Campinas, para discutir o PLC 26/2020,
processo 232.629, de autoria do prefeito municipal, que “altera a lei complementar nº 10,
de 30 de junho de 2004, que cria e organiza o Instituto de Previdência Social do Município
de Campinas – Camprev e dá outras providências”.
Transcrição realizada pela Câmara Municipal de Campinas está anexa ao relatório devido
à extensão do material que retrata mais de 3 horas de audiência.
No documento, encontra-se a participação dos técnicos da Fipe: Fernando Rodrigues da
Silva e Thiago Duarte de Oliveira; do presidente do Camprev Marionaldo Fernandes
Maciel e do assessor Paulo Fonseca, além dos excelentíssimos vereadores e participação
popular on-line.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
TRANSCRIÇÃO DA 13ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2020, REALIZADA EM 12 DE
JUNHO, SEXTA-FEIRA, ÀS 9H31, EM AMBIENTE VIRTUAL, POR MEIO DO
SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS,
PARA DISCUTIR O PLC 26/2020, PROCESSO 232.629, DE AUTORIA DO
PREFEITO MUNICIPAL, QUE “ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 10, DE 30 DE
JUNHO DE 2004, QUE CRIA E ORGANIZA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

VEREADORES PARTICIPANTES
SR. MARCOS BERNARDELLI

PRESIDENTE
SR. CARLÃO DO PT
SR. GUSTAVO PETTA

SR. JORGE DA FARMÁCIA
SR. LUIZ CIRILO
SR. LUIZ ROSSINI
SRA. MARIANA CONTI
SR. PEDRO TOURINHO
SR. PROFESSOR ALBERTO
SR. ZÉ CARLOS

DEMAIS PARTICIPANTES
SR. PETER PANUTTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURÍDICOS

SR. TARCÍSIO GALVÃO DE CAMPOS
CINTRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 37131-6059 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

CMCTRA202000008

SR. ANDRÉ VON ZUBEN

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 13ª Audiência Pública de 2020, realizada em 12 de junho, às 9h31,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de
Campinas

DEMAIS PARTICIPANTES
SR. MARIONALDO FERNANDES
MACIEL

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS CAMPREV

SR. THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO
INSTITUTO DE PESQUISAS
ECONÔMICAS - FIPE

SR. FERNANDO RODRIGUES DA
SILVA

REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO
INSTITUTO DE PESQUISAS
ECONÔMICAS - FIPE

SR. PAULO FONSECA

REPRESENTANTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS CAMPREV

Legenda:
(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta
-- interrupção da fala
Aviso:
Nesta transcrição utilizam-se os nomes parlamentares em substituição a
menções informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
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Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 37131-6059 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar
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Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 13ª Audiência Pública de 2020, realizada em 12 de junho, às 9h31,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de
Campinas

[início da transcrição]
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Bom dia. Bom dia,
telespectadores da TV Câmara, bom dia aos vereadores que estão nos acompanhando
pela TV Câmara. Eu gostaria que fizesse a identificação dos vereadores, por favor, no
telão, para que eu possa nominá-los. Por favor.
Quero desde já agradecer a presença dos secretários municipais… Peter
Panutto, secretário municipal de assuntos jurídicos; o secretário Tarcísio Cintra,
secretário municipal de finanças; quero agradecer também aqui a presença do
presidente do Camprev, Marionaldo; do diretor Paulo; dos representantes da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas, o Fipe, Fernando Rodrigues da Silva e o Thiago
Duarte de Oliveira.
Cumprimentar os nobres vereadores. Vereador Professor Alberto, bom dia,
professor; vereador André von Zuben, bom dia, vereador André von Zuben; vereador
Carlão do PT, bom dia, vereador Carlão do PT; vereador Jorge da Farmácia, bom dia; e
vereador Luiz Rossini.
Quero cumprimentá-los e, em nome de vocês, agradecer a participação de
todos os vereadores, inclusive nas votações de ontem. Debates mesmo que
acalorados, nós conseguimos transmitir através das nossas reuniões remotas tudo
aquilo que realmente era… ou melhor, eram os objetos dos projetos de lei aprovados
ontem nesta Casa.
Inicialmente nós vamos fazer aqui uma regrinha, como foi feita na audiência
passada. Eu passo a palavra para o presidente do Camprev… vamos começar com o
secretário de assuntos jurídicos então?
Inicialmente então nós vamos ouvir o secretário, doutor Peter Panutto; na
sequência o doutor Tarcísio Cintra, secretário do município de finanças; depois o
presidente do Camprev; e na sequência, o Paulo, se for o caso, ou ouvimos os
representantes da Fipe.

Essa audiência pública ela foi convocada para debater o Projeto de Lei
Complementar PLC 26/2020, Processo 232.629, de autoria do senhor prefeito
municipal, que “altera a Lei Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004, que cria e
organiza o Instituto de Previdência Social de Campinas — Camprev, e dá outras
providências”.
Informo que a audiência será transmitida, como está sendo, pela TV Câmara,
através do seu sinal digital 39.3 do canal 4 da Net, e do canal 9 do Vivo Fibra, com
retransmissão simultânea nas [ininteligível] da TV Câmara Campinas e da Câmara
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Eu quero consignar que essa 13ª Audiência Pública, através do sistema de
deliberação remota, ela foi publicada no Diário Oficial do último dia 5 de junho. Será
realizada aqui no Plenário José Maria Matosinho da Câmara Municipal de Campinas.
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Municipal de Campinas no Facebook. E também através do site: campinas.sp.leg.br e
no canal de TV Câmara Campinas no YouTube.
Esclareço que haverá sim, como já na audiência do outro projeto de lei, que
envolveu também as questões do Camprev, a população, os munícipes poderão
participar desta audiência, fazendo indagações, com a identificação, como foi da última
vez, através do link disponível na capa do site: www.campinas.sp.leg.br, ou pelo
WhatsApp: (19)97829-3776 e os vereadores também poderão participar e deverão
participar do ato da Mesa, através do ato da Mesa.
Assim que as considerações das autoridades aqui já nominadas se
concretizaram eu vou passar a palavra aos senhores vereadores. Eu vou estipular aqui
o máximo de — se for pouco, mas a gente pode alargar no decorrer da audiência —…
mas três minutos para as considerações dos senhores vereadores e, é claro, depois
contando com a réplica e tréplica, mas também para que possamos dar oportunidade
às indagações formuladas pela população e pelos munícipes.
Então, de início, eu quero, mais uma vez, agradecer a todos os senhores. Quero
desejar a todos um ótimo, excelente, um carinhoso Dia dos Namorados.
E passando a palavra ao nosso colega, a esse amigo, a esse secretário que
tanto tem tem labutado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, Secretaria de
Justiça, agora, nominada Secretaria de Justiça, a partir de janeiro que foi aprovado.
Peter, você tem a palavra suas considerações. Obrigado pela presença.
SR. PETER PANUTTO: Bom dia, senhor presidente, senhora vereadora,
senhores vereadores; Tarcísio, meu colega secretário da Prefeitura; Marionaldo,
presidente do Camprev; demais presentes, público que nos ouve.
Uma oportunidade aqui de debater, agradecer a oportunidade de poder debater
esse projeto de lei enviado pelo Executivo.

Nesta oportunidade aqui, senhor presidente, desse debate, com certeza o
projeto vai receber críticas, sugestões, e esse é o momento para que a gente possa
mostrar o trabalho que foi feito pelo Executivo e agradecer, desde já, a assessoria
técnica pela Fipe.
Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: De imediato passo a
palavra ao nosso secretário de Finanças, Tarcísio Cintra.
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Em linhas gerais — depois os técnicos da Fipe vão falar com muito mais
propriedade que eu, mas, em linhas gerais — é um projeto que visa instrumentalizar o
Camprev para que ele possa ter uma sobrevivência financeira melhor e eliminar uma
dependência do Executivo de ter que ficar injetando um deficit financeiro no Camprev.
Então, a ideia do Executivo é fazer com que o Camprev possa caminhar melhor com as
suas próprias pernas.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 13ª Audiência Pública de 2020, realizada em 12 de junho, às 9h31,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de
Campinas

Por favor, Tarcísio, você tem a palavra para suas considerações.
SR. TARCÍSIO GALVÃO DE CAMPOS CINTRA: Bom dia a todos. Bom dia,
presidente vereador Marcos Bernardelli, com o qual eu cumprimento todos aos
vereadores presentes. Bom dia ao meu colega Peter, bom dia ao Marionaldo, bom dia
ao Fernando, toda a equipe aqui presente.
Faço minhas as palavras do Peter de que é um processo muito importante para
o equilíbrio econômico-financeiro do Instituto de Previdência que reflete diretamente
no município de Campinas, no caixa da Prefeitura. Então eu acho muito importante
essa apresentação, essa equipe, esse trabalho muito bem feito pela equipe da Fipe
para ser colocado para os vereadores para apresentação porque isso vai ser um ganho
para o município de Campinas.
Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, Tarcísio.
Desde já passo a palavra, então, para suas considerações, ao presidente do
Camprev, Marionaldo Maciel.
Por favor, Marionaldo.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Bom dia a todos e a todas.
Quero cumprimentar aqui o presidente desta Sessão, o presidente vereador
Marcos Bernardelli, cumprimentar aqui o nosso secretário de Assuntos Jurídicos, Peter
Panutto; cumprimentar também o secretário de Finanças da Prefeitura de Campinas,
cumprimentar todos os vereadores que estão assistindo, que estão participando desta
Sessão, cumprimentar também os servidores, tem um monte de servidores que estão
assistindo esta Sessão e também cumprimentar toda a população no dia de hoje.
E quero começar, presidente, dizendo nós vamos dividir essa apresentação em
duas etapas: vou fazer umas considerações iniciais e depois eu passarei obviamente a
palavra aos técnicos da Fipe para eles nos ajudarem aqui nesse debate.

Eu tenho uma apresentação que eu vou colocar aqui agora, é uma breve
apresentação para a gente poder iniciar o debate, presidente.
Bom, primeira lâmina que nós estamos apresentando trata-se do Projeto de Lei
Complementar 26/2020, e eu queria dizer para os senhores que esse projeto de lei, ele
está há 15 anos atrasado o município de Campinas para os servidores. Esse projeto de
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Então hoje nós estamos contando com o Fernando, que vai nos ajudar, e hoje o
debate, ele permeia hoje sobretudo pela questão atuarial. Então nós trouxemos hoje
um técnico… um dos técnicos que trabalhou nesse projeto para poder também nos
brindar aqui com o debate da questão que envolve toda a questão previdenciária no
município de Campinas.
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lei, ele vem tratar efetivamente do quê, senhores vereadores e presidente? Nós vamos
falar sobre sustentabilidade do regime de previdência do município de Campinas.
Na concepção do Camprev lá em 2004, era necessário apresentar esse projeto
com uma envergadura que nós estamos apresentando agora, que trata da questão da
sustentabilidade. Então nós vamos agora passar… eu vou fazer umas considerações do
que é que vem a ser essa sustentabilidade do sistema.
Então o PLC é um marco para o funcionalismo, para a cidade, quando nós
falamos de sustentabilidade, como garantir as aposentadorias hoje, amanhã e depois.
Este projeto de lei, ele altera a Lei Complementar 10, a lei que criou o Camprev
em 2004 e altera aquilo que organizou o Instituto de Previdência Social do município
de Campinas e ali foi estabelecida uma segregação de massa em 2004. Dois fundos
estão previstos na Lei 10, o Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário.
O Fundo Financeiro para servidores que entraram até 2004 e o Fundo
Previdenciário quem entrou a partir de 2004. Naquele momento, o que é que foi feita a
segregação de massa? A segregação de massa foi feita porque naquele momento já
contava com um passivo atuarial significativo para o município, por isso foi feita a
segregação de massa através de dois fundos.
E agora o Projeto de Lei 26, o Projeto de Lei Complementar 26, ele está
propondo a revisão da segregação de massa com a transferência de segurados e das
respectivas obrigações do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário, mas isso nós
não estamos fazendo de forma irresponsável, nós estamos fazendo dentro do…
parametrizado dentro do que está estabelecido hoje pela Constituição, pelas leis de
regência dos regimes próprios de previdência, nós estamos estão fazendo isso criando
um fundo garantidor... não é bem esse termo, mas, na verdade, nada mais é do que
um fundo garantidor com aporte de bens, direitos e ativos para permitir essa
transferência de servidores do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário.

Então, como todo mundo sabe, lá em 1965 foi criado o Instituto de Previdência
do Município de… dos Serventuários de Campinas, em 65. Naquele momento, o
Instituto de Previdência ele cuidava de várias coisas, de assistência, pensão, mas não
tratava de previdência, e por muito tempo prevaleceu essa lógica, que isso não era
uma característica só de Campinas, isso é todos os regimes no país todo era tratado
dessa maneira, tinha um caráter eminentemente assistencial.
Aí, nós tivemos em 1988 a Constituição Cidadã, que ela inovou e estabeleceu o
regime, ali começa o regime de previdência para os servidores: federal, estaduais e
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E aí a gente tem essa régua histórica, porque nos últimos dias, senhor
presidente, tem havido uma série de interpretações, uma série de pessoas falando da
história e origem do Camprev, então nós estamos colocando aqui esse material é um
material de domínio publico, ele passa a ser material de domínio público. Eu... esse
aqui nós não estamos interpretando, nós estamos buscando as informações na orgiem
de tudo o que envolve a questão previdenciária dos servidores.
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municipais. Então, a Constituição já ali estabelece o regime de Previdência para nós
servidores, perto de 13 milhões de servidores que somos hoje no país.
E aí, a Constituição de 88 já coloca para nós o desafio, na Constituição já
aparece o termo, já aparece a questão sustentabilidade, só que não fala como nós
vamos fazer essa sustentabilidade. E aí, senhores, nós avançamos para 1995, em 1995
o que aconteceu? O governo, na época, ele extingue o Instituto de Previdência naquela
modelagem que havia, que era assistencial e é extinto o IPMC e o regime de
previdência nosso, a questão previdenciária passa a fazer parte do Departamento do
Município de Campinas, onde os benefícios são atribuídos à Secretaria de Recursos
Humanos e a administração financeira dos fundos era da Secretaria de Finanças.
Bom, em 1998, tem o marco histórico que surge... que começa... é criado a Lei
9.717/98, essa lei ela cria os Regimes Próprios de Previdências Municipais, até então
nós havíamos só o Regime Geral, em 98 inaugura a criação dos Regimes Próprios de
Previdência, e aí que surge... Hoje, essa lei, essa lei, a 9.717, ela que rege e organiza
todos os regimes próprios, o Camprev inclusive, como que deve ser organizado o
Camprev. Em 2003... e aí, também, em 1998 nós tivemos a Emenda Constitucional 20,
em 2003 a Emenda Constitucional 41, são as reformas que ocorreram na Previdência
do… no país, através dessas Emendas Constitucionais. Em 2004, então, nós criamos o
Camprev, foi criado o Camprev, e ali o Camprev começa já com a segregação de
massa, onde nós, os servidores FAs, FPs e concursados até 2004 passam a fazer parte
do Fundo Financeiro e os servidores concursados, a partir de 2004, 2005, eles
começam a fazer parte do regime do Fundo Previdenciário.
Mas, precisa ser registrado que esse Camprev que nasce em 2004 ele já nasce
deficitário, naquele momento os estudos atuariais já apresentam um passivo atuarial
de perto de R$ 4 bilhões. E aí, em 2005, vem a reforma, mais uma reforma da
Previdência, através da Emenda Constitucional 47, e nós chegamos no ano de 2018.

Então, senhores, essa régua é importante porque ela... isso, como é domínio
público, é preciso estar registrado nesta Casa o que é que nós estamos propondo para
o município de Campinas, para os servidores e os vereadores vão votar e precisam
saber por inteiro como que foi construída essa história para chegarmos no ponto que
nós chegamos hoje.
Então, primeiro aspecto aí, onde fala de sustentabilidade, é lá no artigo 40 da
Constituição. Ali, aos servidores titulares de cargos públicos efetivos da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo suas autarquias e fundações, é
assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário.
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Dois mil e dezoito foi... a Secretaria de Previdência, ela editou a Portaria 464, e
ali a Portaria 464 começa para nós, para nós gestores, para nós os entes, para os
servidores, ali já começa estabelecer… ter regras do que vem a ser, como a gente vai
buscar essa sustentabilidade do sistema. E aí, também, nesse meio termo, veio a
reforma da Previdência, a maior reforma da Previdência para servidores públicos que
já aconteceu, que é a Emenda 103, que acontece em 2019.
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Nós vamos depois destrinchar o que vem a ser esse caráter contributivo e
solidário, mediante a contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e pensionistas, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro,
atuarial e o disposto nesse artigo.
Então aqui começamos o grande debate do dia de hoje, através do artigo 40,
que é a questão que trata do que nós estamos propondo hoje: equilíbrio financeiro e
atuarial para o regime de previdência dos servidores municipais de Campinas.
Aí a Lei 9.717 de 98, que dispõe sobre as regras gerais de organização e
funcionamento dos regimes próprios, ela também no seu artigo 1º já estabelece para
nós o seguinte: que os regimes próprios de Previdência Social dos servidores públicos,
da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos militares… do estado,
do Distrito Federal e dos militares, deverão ser organizados baseados em normas
gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e
atuarial.
E também em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, através do seu artigo 69,
ela também estabelece como normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade e gestão fiscal, no seu artigo 69, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz:
“O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir o regime próprio de Previdência
Social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base
em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e
atuarial”.
E culminando, em 2018 vem a Portaria da Subsecretaria de Previdência, que
dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de
previdência, e também os parâmetros para definição do plano de custeio e
equacionamento do deficit atuarial.
E aí nesse momento, em 2018, nós… o regime próprio de previdência,
qualidade de presidente, nós começamos a fazer o nosso estudo, através
contratação de uma consultoria para poder apresentar à cidade de Campinas,
prefeito de Campinas, aos vereadores e aos servidores o plano de sustentabilidade
regime.

na
da
ao
do

“Os dirigentes e membros dos conselhos deliberativo e fiscal do RPPS e
os gestores e representantes legais do ente federativo deverão pautar
suas ações pela observância das prescrições legais e demais normas
regulamentares e pela busca da sustentabilidade de longo prazo do
regime próprio de Previdência Social.”
Então aqui, o que nós estamos propondo agora é que é responsabilidade e
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A Portaria 464, ela fala, ela coloca responsabilidade no seu artigo 2º, ela fala o
seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 13ª Audiência Pública de 2020, realizada em 12 de junho, às 9h31,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de
Campinas

compromisso daquilo que está estabelecido para nós, enquanto gestores, da
governança do regime.
De quem que nós estamos falando? Nós, gestores do regime de previdência,
nós, os entes que patrocinam o regime de previdência, os conselhos que fiscalizam o
regime de previdência, tanto o fiscal quanto o regime… o CMP. Isso é obrigação nossa,
buscar o equilíbrio do nosso sistema.
E aí… então só para estar resumindo essa questão da busca pelo regime da
sustentabilidade. Então ela passa… ela começa com a Constituição de 88 com o artigo
40, com a Lei 9.717, seu artigo 1º, de 1998, dez anos depois, e depois com a Lei de
Responsabilidade Fiscal no artigo 169…
E esse trabalho que nós estamos apresentando agora, logo quando foi publicada
a Portaria 464, o Camprev, ele solicitou ao Conselho de Previdência autorização para
poder contratar uma consultoria para que a gente pudesse fazer um diagnóstico e
apresentar uma proposta. Então, em dezembro de 2018, com a publicação da Portaria
464, nós estartamos esse processo.
E nós, desde aquele momento, nós estamos buscando o projeto que nós vamos
apresentar hoje, que o projeto é simples, tem quatro artigos, mas ele traz para nós
solução na busca da sustentabilidade que é uma obrigação nossa enquanto gestores,
entes e servidores que devemos buscar a sustentabilidade do regime. Então, começou
lá em 2018 e agora nós estamos entregando para a Câmara Municipal o produto
daquilo que foi amplamente debatido.
Quando foi aprovada a contratação da consultoria dia 22 de janeiro, foi
autorizado pelo CMP, nós começamos o trabalho. Em 15 de fevereiro de 2019 nós
apresentamos à diretoria executiva do Camprev as informações que todo mundo já
conhecia sobre o deficit atuarial do Fundo Financeiro e que nós tínhamos, enquanto
gestores, que buscar solução para isso.

Em 28 de maio o Camprev apresentou à Comissão Permanente de Negociação a
situação do Camprev de maneira geral. Então, quer dizer, na mesa de negociação de
2019… Nós apresentamos na mesa de negociação para os negociadores dos servidores
como é que estava a situação financeira e atuarial para que eles entendesse o
momento que nós estamos passando e que nós estávamos buscando as soluções para
o sistema.
Em 17 de julho nós fizemos um workshop, senhor presidente, onde nós
convocamos todos os gestores, todos os entes, para poder mostrar para eles sobre a
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Em 22 de abril nós apresentamos à diretoria executiva e ao CMP, através de
uma reunião com o prefeito — o prefeito, o CMP, a Executiva —, lá o gabinete do
prefeito nós apresentamos a proposta, o que é que nós estávamos buscando. E ali o
prefeito fala: “Olha, a vontade política deste governo é resolver essa situação, então
vocês têm que apresentar uma proposta para nós que seja palatável e que dê solução
para o Regime de Previdência do município de Campinas”.
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governança do regime de previdência, qual que é o tamanho do nosso atuarial e da
questão financeira. Em setembro de 2019 a Fipe apresenta os trabalhos e as pesquisas
que eles buscaram de dez anos toda a questão orçamentária, financeira do município
de Campinas, é a primeira apresentação que a Fipe apresenta para nós. Em 11 de
outubro, senhor presidente, a Fipe mostra o projeto, o status e o andamento do
projeto para que a gente possa acompanhar o que está sendo apresentado, as etapas
que estão sendo apresentadas daquilo que foi planejado. E aí, senhor presidente,
quando foi dia 22 de maio… dia 22 de janeiro, 22 de janeiro, agora, de 2019, a Fipe
apresenta…
Em razão da Emenda Constitucional… Nós tivemos que incorporar a Emenda
Constitucional 103 na discussão do plano de sustentabilidade e nós apresentamos aqui
o projeto de lei, que a Fipe nos ajudou a construir aquele projeto de lei, que é
obrigação dos municípios se adequar à reforma da Previdência.
Em 31 de janeiro nós fizemos o debate e a leitura, o debate, das minutas que
nós discutimos amplamente internamente com os nossos conselhos e dia 23 de abril a
apresentação sobre o PLC da revisão de segregação de massas.
Lembrando, senhor presidente, que esse debate sempre com… nós fizemos com
os representantes dos trabalhadores e com o governo, sempre pari passu com o
governo para poder dizer para ele qual é a situação que nós estamos buscando para
poder resolver a questão da sustentabilidade.
Em 22 de maio apresentação de esclarecimento da Fipe sobre o PLC e a
previsão da segmentação de massa.

Eu nasci dez dias depois que nasceu o IPMC. O IPMC nasceu dia 7 de janeiro de
65, eu nasci dia 17 de janeiro. E hoje, presidente, hoje estar aqui apresentando o
projeto de lei... eu não vou estar aqui daqui 75 anos com certeza, mas o projeto de lei
que está sendo apresentado para cidade, [ininteligível] vereadores, nós estamos
verificando, nós estamos apresentando um projeto para os servidores de Campinas e
para a sociedade, nós estamos apresentando aqui um projeto para os próximos 75
anos para os novos servidores, para os atuais servidores e para os servidores que
estão aposentados.
Isso nós fizemos de forma… através de exposições, reuniões, conferências, para
garantir a transparência e participação de todos os setores na inauguração desse
projeto aqui de sustentabilidade.
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Então, senhor presidente, concluindo aqui e dizendo para o senhor, nós
percorremos nesse ano, um ano, mais… um pouco mais de um ano, todos os
caminhos, com todos os atores para poder garantir a transparência desse projeto de lei
que está sendo apresentado a essa Câmara hoje, que é um marco, porque ele não vai
discutir o Camprev de hoje, vai discutir o Camprev de hoje, de amanhã e daqui 75
anos. É isso que nós estamos apresentando aqui, é um plano de sustentabilidade para
algo, para além de nós.
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Então nós vamos lá agora, só para poder dizer para vocês... têm algumas aqui…
essa é a reunião, presidente, que aqui o prefeito, ele coloca a vontade política: eu
quero uma solução para o regime de previdência, e agora, daqui uns dias, vão
começar os debates de... para os próximos governantes aqui, vai fazer parte da
agenda dos prefeituráveis aqui, primeiro pela ordem: saúde, educação e o terceiro
item que o secretário de Finanças tem que administrar isso aí, é o terceiro, é o terceiro
orçamento do município de Campinas, é o sistema previdenciário com é R$ 1,1 bilhão
previstos para esse ano. Então os prefeituráveis vão ter que abrir esse debate de
forma franca com a sociedade, com os servidores.
Então está aqui o prefeito de forma... ele pega e chama o [ininteligível], ele
fala: eu quero uma solução e a solução está apresentada hoje.
Nós não estamos tirando nada de ninguém, nós estamos agregando valores,
agregando valores e finanças para sustentabilidade.
Essa foi… aqui é na mesa de negociação de 2019, que nós apresentamos para
os representantes dos servidores qual é o projeto que nós [ininteligível] buscando.
Ainda não tínhamos o projeto, só tinha… nós tínhamos a intenção, que nós
construímos e hoje nós estamos apresentando.
Aqui também… as reuniões, inúmeras reuniões... e eu quero fazer aqui, para
encerrar a minha fala, presidente, um agradecimento ao conselho de previdência dos
servidores de Campinas, de alto nível, eles nos ajudaram significativamente,
questionando, dando sugestões e cobrando de nós, e eles participaram efetivamente. É
um conselho de previdência de alto nível, de servidores públicos preocupados com o
sistema hoje e amanhã, e eles contribuíram e aprovaram essa proposta nossa aqui nós
discutimos amplamente com eles.
Aí são algumas telas de... fizemos audiências virtuais, agora por conta da
pandemia, então registrado, vamos ficar registrado aqui para a Câmara, porque agora
isso passa a ser do domínio, não só da Câmara, mas do domínio público.
Então agradeço aqui, presidente, passo a palavra para o senhor para a gente
entrar no debate técnico aqui com os nossos representantes da Fipe.

Quero mais uma vez aqui, desejando um bom dia aos senhores vereadores.
Presença do vereador Professor Alberto, do vereador Jorge da Farmácia, do vereador
Luiz Rossini, do vereador Pedro Tourinho, da vereadora Mariana Conti... Parece-me que
já na primeira apresentação também o vereador André von Zuben ali estava, o
vereador Gustavo Petta... o vereador Jorge da Farmácia já mencionei, o vereador
Pedro Tourinho e o vereador Professor Alberto.
Eu, como da outra audiência, vereadores, se vocês puderem só prestar atenção
Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
11 de 59

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 37131-6059 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

CMCTRA202000008

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Mais uma vez, por
gentileza, a visualização dos vereadores no telão, por favor.
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um minutinho só, nós vamos fazer aqui a apresentação técnica agora dos
representantes da Fipe e de imediato passaremos a palavra aos senhores, inicialmente
com três minutos para as indagações, é claro e evidente, com réplica posterior, porque
nós estamos recebendo também aqui indagações da população, conforme já anunciei,
e pelos canais que anunciei.
Então, se houver necessidade, é claro, vamos estender por mais réplicas,
tréplicas, porque nós temos tempo suficiente para as nossas indagações e respostas.
De imediato, então, eu quero passar a palavra ao Fernando Rodrigues da Silva,
o Fernando é da Fipe, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
Fernando, você tem a tribuna virtual para sua apresentação.
SR. FERNANDO RODRIGUES DA SILVA: Bom dia a todos e a todas; senhor
presidente da Câmara Municipal Marcos Bernardelli; senhores vereadores e vereadora…
Problema aqui na questão do microfone, está um pouco baixo.
Bem, vamos lá, novamente, não é?
Então, bom dia a todos; senhores vereadores e senhora vereadora; o
presidente do Camprev, o senhor Marionaldo; o secretário de Finanças, o senhor
Tarcísio Cintra; o secretário de Assuntos Jurídicos, Peter Panutto; o Paulo,
representando também aqui o Camprev; os representantes da Fipe, que estão
acompanhando esse processo junto conosco também; o Thiago Duarte de Oliveira, que
vai dividir comigo aqui a tribuna virtual, no sentido de a gente enfrentar esse tema
importante aqui para a municipalidade de Campinas.

Então, a nossa proposta é apresentar rapidamente o diagnóstico, explicar um
pouco o projeto de lei, o embasamento desse projeto de lei e os cenários que foram
utilizados para, enfim, discutir a necessidade da revisão da segregação da massa e
também, ao final, os resultados sociais esperados, haja vista que esta proposição ela
tem um caráter financeiro para esse exercício, mas, sobretudo, ela tem um
[ininteligível] diferido... resultados diferidos no tempo, em razão das projeções
atuariais, os cenários e estudos atuariais que preveem esses resultados devam
considerar 75 anos de forma sucessiva.
A proposição, ela prevê a revisão da segregação da massa, prevista na Lei nº
10 de 2004, e ela é destinada à segregação, quando implantada, ao equacionamento
do deficit financeiro e atuarial, e também à sustentabilidade do Regime Próprio de
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E a gente vai realizar uma apresentação e o Thiago vai nos auxiliar nessa
apresentação que tem uma proposta de pauta onde nós vamos discorrer rapidamente
sobre o Plano de Sustentabilidade Previdenciária, a gente já fez uma apresentação em
relação a esse tema no âmbito da discussão do PLC 19, que tratou da majoração da
alíquota contributiva, no sentido de aplicação de dispositivos aí da Emenda
Constitucional nº 103, que promoveu uma ampla reforma no sistema Previdenciário,
em especial no Regime Próprio de Previdência dos Servidores.
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Previdência ao longo do tempo. E isso se dará nesta proposição por transferências de
segurados e obrigações entre os Fundos Financeiro e Previdenciário em contrapartida
ao aporte de ativos, bens e direitos, de propriedade da municipalidade para fazer
frente a um dos mais importantes problemas vivenciados pelos regimes próprios em
todo o país, que é o elevado deficit financeiro e atuarial, na forma como que a gente
vai explicitar doravante.
Então, a proposta da revisão da segregação de massa, também conhecida como
segmentação de massa, ela prevê etapas da sua modelagem que visam a sua
implementação.
Então, em um primeiro momento, nós temos aqui, que foi necessário, conforme
o presidente do Camprev explicou de forma bem clara, que houve um processo para a
discussão da modelagem da revisão dessa segregação com parâmetros adequados ao
município de Campinas.
Então, usualmente, atendendo as disposições legais, especialmente da 9.717,
que é considerada a lei geral do regime próprio de previdência, anualmente você tem
que ter… realizar estudos atuariais, que a gente chama de ordinários, e a cada
exercício avaliar a situação previdenciária.
No caso da revisão da segregação de massa, como ora apresentada, ela prevê
um estudo extraordinário, porque nós precisamos ter parâmetros que sejam
adequados à situação do município de Campinas. Dá para seguir um trabalho então de
alfaiate, não é um trabalho de prateleira, onde você aplica situações preexistentes à
situação de Campinas.
Nós invertemos o estudo atuarial, nós realizamos através da realidade do
município, e aí sim, nós aplicamos as regras e os parâmetros previstos na legislação.
Então nós estamos aqui hoje na segunda etapa, que prevê a edição de uma lei
com caráter autorizativo. E essa lei ela prevê não só a especificação da modelagem,
como também ela prevê os ativos, bens e direitos, que vão dar suporte à primeira
etapa, ou o primeiro lote de transferência de segurado, mediante ao aporte desses
bens e direitos.

Bem, no terceiro momento vai ser o momento da implementação desta
modelagem, caso a Câmara venha a aprovar a medida. Nesta terceira etapa será
necessário a realização de um… da edição de um regulamento para detalhar como que
se dará este processo da revisão da segregação de massa, vai ter a operacionalização
e também a parte de contratualização.
Então, aí fica bem claro qual o objetivo da lei. A lei ela é autorizativa, mas ela
vai depender de um ato contratual a ser realizado posteriormente.
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Então a primeira… essa segunda etapa trata-se de uma lei geral, ela tem um
caráter genérico de um lado, em relação à modelagem, mas em relação à questão dos
bens e aportes ela tem um caráter material.
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Bem, para chegarmos até aqui nessa proposição, a gente teve a oportunidade
de dizer na primeira oportunidade que nós tivemos aqui na discussão do aumento de
alíquota, de que o trabalho de sustentabilidade previdenciária ele prevê, como já foi
dito pelo presidente Marionaldo, do Camprev, um diagnóstico e uma análise
situacional.
Por esse diagnóstico, são efetuados vários levantamentos. São definidas as
diretrizes para o desenvolvimento dos trabalhos, os levantamentos de dados dos
últimos anos. Na verdade, retroagindo até 2004, quando da edição da Lei
Complementar Municipal nº 10 de 2004, também fazendo… focando na análise dos
últimos exercícios em relação aos efeitos financeiros e atuariais.
Assim, a gente chama isso de uma análise contrafactual. A gente olha os
estudos atuariais realizados no último período e avaliamos se as premissas e as
hipóteses utilizadas pelos atuários nos últimos anos elas foram aderentes à realidade.
A partir daí a gente planeja cenários, a gente promove testes de aderência, que
a gente vai explicar um pouco aqui como é que funciona isso, e isso faz um… realiza
um planejamento da execução desses cenários e analisa uma coisa que foi pedida pelo
Camprev: qual o impacto do custo atuarial de transição, que a gente hoje vai ter que
enfrentar esse tema.
Porque o custo atuarial de transição é um dos mais importantes elementos que
determinam que haja a revisão da segregação de massa. Bem, a partir daí a gente
passa também para o plano de sustentabilidade, que contém um conjunto de medidas,
entre elas… e o centro dessa medida é a revisão da segregação da massa.

No entanto, a Portaria 464, ela veio exigir também uma análise que a gente
está chamando de complexa, não adianta você só analisar a situação financeira e
atuarial do regime próprio sem considerar que o regime próprio está dentro do
município e que o município, de acordo com o artigo 30 da Constituição, tem
obrigações importantes: uma delas é garantir o pagamento da remuneração dos
servidores e garantir o pagamento das aposentadorias e pensões até a existência do
último beneficiário, mas isso tudo também está dentro dos objetivos institucionais, ou
seja, a gente tem que avaliar a questão previdenciária olhando a árvore, que é
situação previdenciária municipal, e a floresta, que são os objetivos institucionais do
município.
O plano de sustentabilidade, como a gente disse, ele tem o diagnóstico legal,
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Bem, a modelagem é complexa, como eu disse, diferentemente do trabalho
ordinário, e ainda sobre a Portaria 403, que era o normativo técnico que foi sucedido
pela Portaria 464, que baseia esse trabalho, a portaria anterior, ela estabelecia que
uma vez que os entes federados fizessem uma análise dos seus estudos atuariais,
deveriam, caso encontrassem deficit, deveriam tomar as medidas tais como a própria
segregação da massa.
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atuarial, financeiro e também no aspecto demográfico. Existe uma demografia
específica para o plano de benefícios dos servidores do município de Campinas que é
uma particularidade do município de Campinas e é por isso que o trabalho tem que ser
realizado com este foco.
O presidente Marionaldo já fez uma análise da linha do tempo levantando os
principais pontos, a gente não vai se deter sobre isso, principalmente no aspecto
importante que é depois de 2004, quando houve a edição da Emenda Constitucional nº
41, que a partir dela o modelo passou efetivamente a ser contributivo, até então,
antes, o modelo, ele era contributivo, mas basicamente se contribuía para o
pagamento de pensões ou de outros benefícios de caráter assistencial e não de caráter
previdenciário. O regime próprio, ele foi previsto em 88 na Constituição, mas ele só foi,
de uma certa forma, delineado em 98 com a Emenda 20 e ele só se tornou contributivo
efetivamente a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003.
Então, portanto, regime próprio de previdência tem que pagar os benefícios de
aposentadoria e pensões e deve ter um caráter contributivo e isso somente foi com a
edição da Emenda Constitucional nº 41, em 2004, foi aí que a partir de aplicação
desses dispositivos da Emenda 41 que a Lei Municipal nº 10/2004 criou o regime
próprio como nós conhecemos hoje, estabeleceu a modelagem da segregação da
massa naquela oportunidade e a partir daí ocorreram sucessivas alterações como a
Emenda Constitucional nº 47, depois, mais recentemente, a Emenda Constitucional nº
103, mas antes a Portaria 464 que baseia todo o nosso trabalho e a gente vai verificar
que essa portaria, ela influenciou aspectos da Emenda Constitucional nº 103/2019. Na
verdade, a edição da Portaria 464 já estabeleceu parâmetros que foram utilizados na
emenda constitucional, portanto, mesmo com a edição da emenda constitucional, ou
seja, da reforma do ano passado, a portaria se encontra plenamente aderente aos
termos do novo modelo de previdência.

Na sequência, a gente… da outra oportunidade, nós dissemos que o equilíbrio
financeiro se confunde com o exercício financeiro anual, onde as receitas auferidas,
elas têm que estar em uma situação de igualdade com as obrigações no regime
próprio de previdência, ou seja, as contribuições vertidas pelos servidores
aposentados, ativos e pensionistas, devem estar suficientes e também as contribuições
do ente federativo devem suportar as obrigações, ou seja, os benefícios
previdenciários daquele exercício. Se isso não ocorrer, ou você está em uma situação
superavitária, ou você está em uma situação deficitária, como é o caso do município de
Campinas.
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Essa disposição, do artigo 40, já está de acordo com a redação prevista pela
Emenda Constitucional nº 103/2019. Houve uma melhoria no texto no sentido de
deixar mais claro — acho que é importante a gente ler — que o regime próprio de
Previdência Social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos,
de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial.”
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Por sua vez, o equilíbrio atuarial é aquele equilíbrio de longo prazo, onde essas
receitas e essas despesas, elas têm que estar equilibradas pelo prazo exigido pela
legislação, ou seja, pelo órgão regulador, que são os 75 exercícios sucessivos. Então
não basta que eu tenha o equilíbrio financeiro, ou seja, no exercício, e no ano seguinte
e nos consequentes, eu não tenha o equilíbrio atuarial.
O contrato previdenciário é um contrato de longo prazo, então portanto a
análise tem que ser feita com base na duração dessas obrigações, desse contrato de
longuíssimo prazo.
As projeções atuariais, elas então prescindem necessariamente de uma base
normativa e essa base normativa, ela se altera conforme o ente federativo, então o
plano, a cesta de benefícios e de obrigações dos servidores, eles se alteram em cada
um dos entes federativos, porque têm o seu estatuto próprio, têm as suas evoluções
de carreiras específicas, a base cadastral, ela tem que ser fidedigna, ela tem que
representar o que é esta população de servidores, mas também tem que representar
os… a situação dos aposentados sobretudo também dos dependentes; saber a idade,
como eu disse na outra oportunidade, do filho mais novo, é importante, porque isso vai
ter efeitos no momento em que o atuário vai utilizar a base atuarial, as hipóteses e
premissas atuariais para realizar as projeções ao longo do tempo.
Bem, feito isso, a gente retorna à situação que objetiva... que dá diretriz para
que haja a realização de estudos como a gente teve a oportunidade de explicitar. Então
a gente constatou que os estudos atuariais do município de Campinas evidenciam que
o deficit financeiro ou atuarial do regime próprio de previdência é superior a R$ 27
bilhões.

As origens são diversas, como a gente já disse, o município só passou a ter
contribuição a partir de 2004, então... só que você já pagava os benefícios anteriores;
de quem é a obrigação de pagar as aposentadorias e pensões anteriores a 2004?
Quando você entra no regime, o regime, ele é solidário, então portanto sabe-se que o
regime, ele já tem o que a gente chama de “serviço passado não contributivo”. O
serviço foi realizado, ele foi prestado pelo servidor, mas não houve contribuições, não
houve a formação de reserva de tal modo que esse é o principal problema de você ter
esse deficit, você carrega o deficit do passado, a gente sente os efeitos dele nesse
exercício e ele vai seguindo ao longo do tempo.
Também a gente tem que levar em consideração que nos últimos 30 anos houve
profundas modificações no padrão demográfico do Brasil, nos anos 70 você tinha uma
relação de sete servidores, sete... ativos para cada benefício que a Previdência pagava
e hoje essa situação é menos de dois por um, então o envelhecimento da população,
Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
16 de 59

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 37131-6059 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

CMCTRA202000008

Então portanto as contribuições dos servidores, as contribuições patronais ou
dos entes, elas não são suficientes para garantir o pagamento dos benefícios ao longo
do tempo e a diferença e o deficit atuarial portanto chegam a R$ 27,3 bilhões.
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aumento de expectativa de sobrevida, fazem com que aumentam o dispêndio com
pagamento do benefício. Então, se um benefício há 30 anos atrás ele durava 12 anos,
hoje ele dura 30 anos, então esta diferença é que ela precisa ser coberta, nós
precisamos compreender que a situação no futuro ela será ainda mais significativa.
Bem, as medidas que preveem a Emenda Constitucional nº 103, a Portaria 464,
elas estão ditas aí, Campinas implementou a segregação em 2004 e também já fez
majoração de alíquota e aí, dentre as outras opções, está ali a revisão da segregação
de massa e a possibilidade também de haver Previdência Complementar.
Previdência Complementar não é um tema tratado nesta proposição, mas a
Emenda Constitucional nº 103 prevê que ela seja obrigatória e seja aplicada em um
próximo... em até dois anos da aprovação da Emenda Constitucional, portanto até o
final do ano que vem deve ser implementada a Previdência Complementar.
Bem, em 2004 a gente já tratou muito disso, a segregação de massa o que é
que é? É uma técnica puramente financeira e contábil, ela não afasta aquele
dispositivo, que a gente diz, de solidariedade que o regime próprio diz. E a gente... os
advogados estão acostumados com essa discussão que a solidariedade ela não se
presume, ela precisa ser prevista em lei e, no caso dessa solidariedade da Previdência
do servidor, ela está prevista na própria Constituição.
Então, quando eu faço a segregação da massa, como ocorreu em 2004, era o
objetivo de utilizar desta técnica para viabilizar que a geração futura pudesse ir
realizando a poupança com recursos dela e também dos entes de origem dos
servidores para que não houvesse uma contaminação com o passado, com o fundo que
houvesse... que estava em regime de repartição e que tinha este pesado deficit.

Então, acho que é importante a gente dizer que poderia dar uma situação,
uma... de que o Fundo Previdenciário ele está protegendo um grupo de servidores que
tem uma proteção diferente dos servidores do Fundo Financeiro, por quê? Porque ele
tem uma poupança que está sendo realizada aqui pela Administração Pública, ele,
mesmo sendo superavitário, esta separação não retira esse caráter de que o Fundo
Previdenciário está dentro do regime, ou seja, está todo mundo dentro do mesmo
barco. É isso que diz o art. 40 da Constituição, o regime é solidário, estamos todos no
mesmo barco, existe apenas uma técnica para separação contábil e financeira e que
esta separação ela vai ser revista agora no modelo que a gente está apresentando.
Bem, a gente já falou da evolução do deficit, em 2004 ele era por volta de [R$]
4 bilhões, em 2019, então, ele chegou a [R$] 27,3 bilhões. O Fundo Previdenciário, ele
é superavitário, mas o superavit dele, porque nós temos que considerar que o Fundo
Previdenciário tem que pagar a sua própria obrigação. Então, supondo que eu tenho
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Bem. Mas, de qualquer forma, esta separação ela não retira o caráter que o
regime é solidário e que, portanto, quando você entra no regime, você já entra no
regime que tem essa situação deficitária e que, portanto, você precisa encontrar uma
solução para ela.
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um superavit nele que ela garantiria o pagamento de apenas meio por cento do deficit
atuarial do Fundo Financeiro, então não há… é por uma ordem de grandeza, é
importante que a gente estabeleça essa situação.
A gente já teve oportunidade também de dizer que Campinas é equiparável às
capitais brasileiras em termos de receita corrente líquida, despesa pessoal e deficit
atuarial.
A gente vai passar rapidamente por isso, só para dizer que o deficit de cada
segurado no município de Campinas é R$ 1,1 milhão. Então cada segurado tem um
deficit que a gente precisa recurso para cobrir. É essa a questão.
Aqueles [R$] 27 bilhões, quando você divide para cada servidor vinculado ao
regime próprio de previdência, você tem aquela diferença. Ou seja, o servidor entra
com os seus 11[%], agora 14%. A administração municipal entra com 28[%], mas
ainda falta [R$] 1,1 milhão para cobrir o pagamento do plano de benefícios. Então é
essa que é a questão de fundo.
E quando a gente analisa a relação deficit atuarial versus receita corrente
líquida do município, nós percebemos que o município de Campinas está em uma
situação bastante complicada se comparada… e se compara, em termos de grandeza,
às capitais, Campinas é um grande município, e a gente percebe no meio aqui desse
gráfico que o município de São Paulo, proporcionalmente, tem um deficit per capita
menor do que o município de Maceió, o município de Porto Alegre, o município de Belo
Horizonte e de Campinas.
Então, o deficit do município de São Paulo é mais de [R$] 250 bilhões, mas no
caso do município ele precisa de três receitas correntes líquidas para cobrir esse
deficit. No caso de Campinas, essa situação ela é mais agravada, porque você
precisaria pegar todos os recursos de cinco anos para, eventualmente, cobrir aquele
deficit de R$ 27 bilhões.
Aí é uma outra forma de ver a situação. Campinas é equiparável às capitais em
pior situação no tamanho absoluto do deficit atuarial, ficando atrás de São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Aí é um número absoluto, portanto de
tamanho mesmo, não é em termos proporcionais, como a gente viu na outra tela.

Os indicadores atuariais… então, como eu disse, o deficit financeiro ele é a
materialização do deficit atuarial. Então, os [R$] 27 bilhões divididos por 75 anos.
Então, em 2020, o município de Campinas vai ter que desembolsar [R$] 602 milhões
previstos no orçamento para garantir essa diferença.
Então, os servidores entram com os 11[%], com os 14[%], com os 22[%],
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E aqui os valores que nós estamos apresentando de Campinas então. Tem a
pior situação do tamanho do deficit atuarial por segurados e beneficiários. Neste caso,
Campinas fica em segundo lugar, perdendo apenas para Porto Alegre. Então o deficit
atuarial médio de Campinas por servidor é igual a aproximadamente R$ 1,1 milhão.
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28[%] agora, e a Prefeitura vai ter que entrar com [R$] 602 milhões para cobrir a
diferença, para garantir o pagamento dos benefícios.
Em uma outra oportunidade que nós tivemos aqui houve uma pergunta: “Olha,
quando que vai chegar no ápice dessa situação e quando ela começa a melhorar?”.
Então a gente fez aqui a evolução deste deficit. Os próximos 24 anos… 20, 24
anos, ainda haverá uma situação bastante significativa. O ápice aí está 2032, 2035.
Com 15 anos nós estaremos no ápice dessa situação.
É claro que a situação tende a cair, isso no caso do Fundo Financeiro, porque o
fundo é em extinção, as pessoas vão falecendo e, por isso, a extinção do fundo. Então
essa situação aqui apenas para o Fundo Financeiro.
A gente, eventualmente, pode discutir se for necessário, entrar nessas
discussões de como o regime próprio, ele está dentro da situação do município.
Então, esse indicador é importante: a despesa previdenciária versus a receita
corrente líquida que é a receita própria do município. Esse indicador é importante para
a gente verificar a evolução de como que cada vez mais — na última coluna a gente
demonstra — que o deficit financeiro vem consumindo recursos próprios do município.
Então, em 2011 era por volta de 2%; já em 2019, ele já está por volta de 11%. Então
o deficit consome 11% de toda a receita do município, a receita própria do município.
Já em relação às despesas previdenciárias, hoje 65% delas são custeadas por
meio do repasse para cobertura do deficit financeiro, então são duas informações
importantes.
Como eu disse, a despesa previdenciária, ela, para o exercício 2019, ela foi R$
851 milhões, a contribuição do servidor é suficiente para arrecadar [R$] 105 milhões,
ou seja, representou 12% do custeio.

A gente vai falar sobre o custo atuarial de transição. O que significa isso?
Quando você adota o modelo de repartição simples para o modelo de capitalização,
você tem um custo atuarial de transição que é, em resumo, o valor arrecadado de
contribuições ao Fundo Previdenciário que deixa de custear os benefícios correntes do
Fundo Financeiro que funciona em repartição simples, ou seja, devendo o ente arcar
com esse custo em duplicidade, então ele tem que pagar esse deficit de [R$] 600
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A contribuição patronal mais o repasse para a cobertura da insuficiência
representou 79%, a diferença é compensação previdenciária, então tem uma diferença
de compensação previdenciária que ajuda no custeio. Apenas uma outra forma de
verificar essa informação, a gente já tinha apresentado em uma outra oportunidade: a
contribuição patronal mais a cobertura do deficit representa 80% do custeio, na
verdade, do regime próprio de Previdência. É importante dizer que essa situação antes
de 2004 era mais significativa. Por quê? Porque o tesouro é que bancava 100% da
despesa da aposentadoria e somente ficava a cargo do servidor o pagamento da
despesa com pensões.
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milhões para esse exercício 2020, mas ele tem que arcar com o dinheiro que está
sendo poupado do Fundo Previdenciário, então é um dinheiro que eu estou poupando
que eu vou utilizar depois de 35, depois de 40 anos, mas o fato que isso causa uma
pressão adicional sobre o tesouro porque ele tem que pagar a despesa do Fundo
Financeiro deficitário, mas ele também, de uma certa forma, ele antecipa o que seria
um possível deficit do Fundo Previdenciário entesourando o recurso no Fundo
Previdenciário. Os 14[%], os 28[%] são depositados lá no Fundo Previdenciário, mas
isso não… esse recurso, ele deixa de financiar as despesas do Fundo Financeiro,
portanto, ele se traduz em uma pressão adicional para o tesouro ainda que no futuro
haverá uma desoneração do Tesouro. O problema é que quando você faz a modelagem
de segregação de massa, ou seja, a capitalização, e você não prevê o custo atuarial de
transição, no momento que há maturidade da proposição, você começa a sentir os
efeitos disso.
A gente fez um cálculo que o custo atuarial de transição significa para o Tesouro
algo equivalente a R$ 652 milhões. Então, do valor que está poupado lá, esses [R$]
600 milhões que daria para cobrir um ano da insuficiência financeira ou do deficit, na
verdade, é decorrência do sacrifício adicional que o Tesouro tem que fazer para bancar
a capitalização, por isso que a gente fala que a capitalização no modelo que o ministro
Guedes propõe… geral para previdência do regime geral, ela é impagável, ela é
impraticável por conta do por conta do custo de transmissão. Não há possibilidade de
se viabilizar um modelo de capitalização chileno no Brasil sem pagar o custo de
transição extremamente elevado que nós teríamos; e a gente demonstra que o modelo
aqui no município de Campinas não é o modelo chileno, porque ele é um modelo
solidário e ele é um modelo que a solidariedade, ela é o grande vetor e sustentáculo
junto com os recursos do Tesouro para garantia do pagamento dos benefícios.
Adiante, a gente… só para demonstrar que o custo atuarial de transição
representou, em termos de receita corrente líquida, 3% da receita corrente líquida do
município.

Então os aposentados no Fundo Financeiro representam 47% já, enquanto no
Fundo Previdenciário, eles são apenas 1,5%, as pensionistas é meio por… não chega a
1%, meio por cento no Fundo Previdenciário, enquanto elas, 12%.
Quando a gente olha esses números é muito padrão, viu? Os regimes próprios
no Fundo Financeiro, eles seguem um padrão de ter cerca de 50% de aposentados,
12% de pensionistas e 41% de ativos, ou seja, eu tenho muito mais aposentados do
que eu tenho… e pensionistas, do que eu tenho de servidores ativos no Fundo
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Adiante, Thiago. Bem vamos tratar aqui rapidamente do perfil demográfico. Eu
vou pedir um apoio do Thiago para a gente verificar que... como é que está a
quantidade de segurados e beneficiários do Regime Próprio de Previdência do
município de Campinas? Então nós temos um total de 24.737 servidores ativos,
aposentados e pensionistas, sendo divididos da seguinte forma: no Fundo Financeiro,
nós temos 17.422 beneficiários; enquanto no Fundo Previdenciário nós temos 7.315.
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Financeiro.
Thiago? Eu vou... o Thiago vai discorrer um pouco aqui sobre o perfil do
segurado e dos beneficiários.
Esse quadro é importante porque a gente vai tratar da revisão de segregação
de massa com a transferência de obrigações e… ou compra de vidas, então é
importante que a gente demonstre aqui para vocês como é que se dá o perfil das
pessoas que hoje estão vinculadas ao regime próprio de previdência, por que parte
delas que hoje está vinculada ao Fundo Financeiro será migrada para o Fundo
Previdenciário na forma… no suporte dos aportes que a Prefeitura está oferecendo para
proposição.
SR. THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA: Bom dia, primeiramente, bom dia a
todos, senhora vereadora, senhores vereadores, presidente.
Só complementando esse slide que o Fernando-ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]
SR. THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA: Pois não.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Tem mais algum
vereador com presença na tela on-line? Não?
Eu quero consignar também aqui a presença do vereador Luiz Cirilo, presidente
da Comissão de Constituição e Legalidade da Casa — fique à vontade, vereador, nós já
estamos preparando equipamento para Vossa Excelência.
Por gentileza, Thiago, para sua continuidade.
SR. THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA: Só complementando os slides
[ininteligível] os servidores, no Fundo Previdenciário, como ele é relativamente novo,
foi criado em 2004, a população dele, em grande maioria ainda está em atividade, que
são 98% ainda.

Sobre o perfil demográfico do município de Campinas referente ao regime
próprio, a gente tem 67% de servidoras, mulheres, 33% homens; a média de idade
não é muito diferenciada em relação aos dois fundos [ininteligível] ficando uma média
de 52 anos, as mulheres no Fundo Financeiro, 54 anos os homens no Fundo
Financeiro; e 41 anos em ambos os fundos [ininteligível] Fundo Previdenciário.
As mulheres professoras são em torno de 22%, os homens são 7% que são
professores, isso é importante para o ponto de vista atuarial porque os professores
eles têm uma regra diferenciada de aposentadoria do qual eles se aposentam um
pouco mais cedo e portanto o tempo de contribuição é menor e o tempo de
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Esses aposentados e pensionistas estão principalmente em decorrência de
aposentadoria por invalidez. A gente já... aparece alguns aposentados aqui.
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recebimento do benefício é maior e por isso que representa um custo atuarial um
pouco elevado em relação aos demais servidores, é por isso que a gente destaca os
professores, e a população total de ativos é em torno de 15% e são professores.
Em relação aos aposentados e pensionistas, a proporção muda um pouco em
relação ao sexo. Então, 74% são mulheres, a idade das pensionistas mulheres são um
pouco mais elevadas, 70 anos em relação aos aposentados; dos homens é uma média
de 58 anos para pensionistas e 72 anos para aposentados.
Do total de beneficiários do Camprev 20% são pensionistas, os pensionistas
eles têm um destaque também em relação à questão atuarial porque a pensão pode
ser extensível não só ao cônjuge mas também ao filho, aos pais, enfim isso também
eleva o tempo de duração do benefício, por conta de outros beneficiários inclusos no
mesmo benefício.
Aqui a gente tem uma média histórica do número de concessões de novos
benefícios desde de lá de 88 até setembro de 2019 e que a gente percebe que tem um
crescimento de 10% ao ano do número de novos benefícios previdenciários.
Recentemente esse número é bastante elevado por conta da maturidade dos
concursos públicos realizados a partir da Constituição de 88, que atribuiu maiores
competências aos municípios que promoveu uma série de concursos na época que as
pessoas concursadas nessa época estão se aposentando atualmente.
SR. FERNANDO RODRIGUES DA SILVA: Bem, agora a gente vai entrar no
próprio texto. Na verdade, acho que foi importante para a gente contextualizar uma
situação, primeiro, do município de Campinas, do Regime Próprio de Previdência e que
embasam a necessidade desta proposição.

Se nós dissermos que no Regime Contributivo de 11[%] e 22[%], o recurso que
se acumula para o Fundo Previdenciário ele fica entesourado, isso acarreta um custo
de transição, porque eu não utilizo esse recurso entesourado naturalmente para o
pagamento de benefícios do Fundo Financeiro, quando houve a majoração, e nós
tivemos oportunidade de dizer isso naquele momento da nossa apresentação aqui que
havia uma externalidade negativa, ou seja, ao adequar a Reforma Previdenciária com o
aumento da alíquota de 14[%] para 28[%], o tesouro ele aumentou o desembolso dele
com a Previdência, indo de encontro ao próprio objetivo da Emenda Constitucional nº
103, por quê? Porque você aumentou a alíquota, você aumentou o entesouramento de
recurso.
Então, do ponto de vista para o município de Campinas, o aumento da
majoração da alíquota além de ter sido de 22[%] para 28[%], ela também acarretou
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A proposição do projeto de lei que prevê a revisão da segmentação de massa
ela é uma condição importante, assim como o PLC 19, que é, na verdade foi
transformado na Lei Complementar 259/2020, que foi aprovada com a majoração da
alíquota, ele acarreta para o Regime Próprio de Previdência uma situação que a gente
chama de um paradoxo não só para o RPPS mas para o Tesouro Municipal.
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um aumento adicional em decorrência dos recursos que foram poupados para o Fundo
Previdenciário.
Então, no plano de sustentabilidade previdenciária a gente eventualmente até
prevê que pode alterar alíquotas, mas se você altera alíquota sem levar em
consideração a possibilidade de revisão da segregação de massa, você causa, na
verdade, um prejuízo para o Tesouro Municipal, na medida em que ele está
aumentando essa despesa e não… e aumentando o desembolso em relação a sua
receita corrente líquida, e acaba impactando nas demais obrigações que o município
tem que realizar.
Então, portanto, a revisão de massa ela precisa… o aumento de alíquota
prescinde, é uma questão… uma condição necessária para que haja os efeitos positivos
do aumento de alíquota para todo o regime previdenciário.
Se eu aumento a alíquota no regime de capitalização sem levar em
consideração que eu tenho um custo adicional, que é o custo atuarial de transição, eu
não percebo este efeito.
E a gente demonstrou aqui para a administração municipal, e nós estamos
expondo aqui para vocês, que é por isso que a revisão da segmentação de massa ela é
também necessária. A gente vai entrar em um quadro síntese dos principais pontos do
texto de revisão da segregação de massa.
Bem, a Lei Complementar nº 10 de 2004 ela não detalha, ela não especifica o
que significa segregação da massa. Ela simplesmente aplica a segregação da massa,
conforme está estabelecido lá nos seus artigos que descrevem a separação em dois
fundos previdenciários.
Então, a proposição que nós estamos fazendo visa alterar o plano de custeio
previsto na Lei nº 10 de 2004, alterando os artigos 137 e o artigo 144, prevendo no
artigo 144 uma nova redação para o seu caput, e colocando… adicionando mais os
artigos 144-B e o 144-C.
A gente vai fazer uma explicação de cada um desses artigos, são poucos
artigos, de tal modo que a gente consiga explicitar como é que vai se dar a
modelagem de compra de vidas.

O artigo 1º desta preposição prevê que o artigo 137 da Lei Complementar nº
10, de 30 de junho de 2004, passa a vigorar acrescido dos §§ 1º e 2º com a seguinte
redação:
“Artigo 137...
§ 1º Na aplicação da revisão da segregação da massa prevista nessa lei,
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Primeiro, a ementa do projeto diz que: “Altera a Lei Complementar nº 10, de 30
de junho de 2004, que cria e organiza o Instituto de Previdência Social do Município de
Campinas - Camprev e dá outras providências”.
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com a transferência de segurados e das respectivas obrigações do fundo
financeiro para o fundo previdenciário, o regime de financiamento
aplicável aos benefícios deste grupo será alterado de repartição simples
para o de capitalização.
§ 2º O fundo financeiro se constitui um grupo fechado e em processo de
extinção, sendo vedada a migração de segurados e das respectivas
obrigações financeiras atuariais advindas do fundo previdenciário.’”
Então o que é que significa isso? Primeiro, a gente está estabelecendo que a
segregação de massa ela só prevê transferência de obrigações e segurados do Fundo
Financeiro para o Fundo Previdenciário e não o contrário. Por quê? Porque o Fundo
Financeiro ele está em processo de extinção.
No artigo 2º, fica alterado o artigo 144 da Lei Complementar nº 10, de 30 de
junho de 2004, e acrescido os artigos 144-A, artigo 144-B e artigo 144-C com a
seguinte redação.
“Art. 144. A segregação da massa prevista no artigo 137 desta Lei
Complementar poderá ser revista mediante a prévio estudo técnico que
demonstre a existência de superavit financeiro e atuarial no fundo
previdenciário, desde que atendido parâmetros da legislação federal
quanto aos critérios de solvência, liquidez e segurança, possibilitando
alocação mais eficiente dos recursos previdenciários.

Então, aqui, primeira explicação importante. Primeiro, a disposição, ela prevê
como é que se dará a revisão da segregação de massa ou da segregação da massa,
tem que ter um estudo técnico específico que demonstre que o Fundo Previdenciário
que vai absorver as obrigações, ele tenha superavit. E esse superavit, ele vai se dar de
dois modos: o superavit que eu vou chamar de superavit natural decorrente das
aplicações já existentes no Fundo Previdenciário, então os recursos estão lá, eles dão
frutos, rendimentos, é a primeira forma de superavit a ser apurada no Fundo
Previdenciário; a outra forma é mediante o induzimento do superavit, eu vou lá e
aporto percurso, bens e direitos no Fundo Previdenciário de tal modo que ele fica
superavitário, se esse superavit atender à margem de segurança estabelecida na
Legislação Federal, eu posso transferir vidas ou transferir obrigações do Fundo
Financeiro para o Fundo Previdenciário. Então com esse processo… Aqui é o coração da
medida da revisão da segregação de massa, eu só posso rever mediante a superavit e
esse superavit se dá de forma natural decorrente dos recursos já, hoje, existentes no
Camprev, cerca de um R$ 1 bilhão que tem lá superavit, parte desse recurso é
superavit, então somente parte desse superavit que é utilizado para compra de vidas,
mas isso não é suficiente, é necessário que essa medida, ela tenha aportes de bens e
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Parágrafo único. O superavit financeiro e atuarial que viabilize a revisão
da Segregação da Massa e da margem de segurança, nos moldes
previstos no caput deste artigo poderá se dar pelo aporte de bens,
direitos e ativos de qualquer natureza.”
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direitos para sustentar essa possibilidade de transferência de obrigações.
Esse suporte está de acordo com o que foi previsto no artigo 249 da
Constituição Federal porque o legislador, o constituinte, ele já sabia que o regime
próprio de previdência nascia deficitário e que, portanto, haveria necessidade de ter
um fundo de bens e direitos destinado a garantir pelo menos parte desse deficit ou
desse passivo para auxiliar os tesouros com esse tipo de medida. Isso não tinha sido
utilizado no município de Campinas quando da adoção da segregação de massa, então
essa faculdade prevista pela Constituição Federal está sendo utilizada nessa revisão da
segregação da massa.
Próximo artigo. O artigo 144-A dispõe que:
“O Poder Executivo do Município transferirá a titularidade de bens,
direitos e ativos de qualquer natureza para o Camprev integralizá-los ao
Fundo Previdenciário, até o montante que corresponda ao total do
passivo atuarial a descoberto do Fundo Financeiro destinados à revisão
da Segregação da Massa e margem de segurança previstas no artigo 144
desta Lei Complementar.
§ 1º - Para atendimento da finalidade prevista no caput deste artigo,
ficam transferidos ao Camprev os seguintes bens, direitos e ativos
constantes do rol a seguir descrito:
I - os juros sobre capital próprio e dividendos anuais da Sociedade de
Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas, a partir da
apuração da competência de 2020 até 2095;
II - o fluxo anual livre de vinculações constitucionais e legais relativo a
receita do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) da Administração
Pública Direta e Indireta do Município e do Poder Legislativo, com
vencimento a partir da competência de 2020 e o que vier a ser recebido
até 31 de dezembro de 2095;

IV - os recebíveis decorrentes da alienação da folha de pagamento e da
gestão de recursos, ativos e haveres dos entes da Administração Pública
Direta e Indireta do Município e do Poder Legislativo, a partir do exercício
de 2025 até o exercício de 2095.”
Portanto, aqui estão estabelecidos os bens e direitos e ativos que serão
destinados a dar suporte à medida de transferência de obrigações ou de compra de
vidas.
O artigo 144-A, dispõe que:
Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
25 de 59

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 37131-6059 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

CMCTRA202000008

III - os recebíveis e o fluxo anual livre de vinculações constitucionais e
legais relativos ao recebimento da parte principal corrigida e serviço da
dívida ativa do Município, a partir da competência de 2020 e o que vier a
ser recebido até 31 de dezembro de 2095;
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“Art. 144-A. O Poder Executivo do Município transferirá a titularidade de
bens, direitos e ativos de qualquer natureza para o CAMPREV integralizálos ao Fundo Previdenciário, até o montante que corresponda ao total do
passivo atuarial a descoberto do Fundo Financeiro destinados à revisão
da Segregação da Massa e margem de segurança previstas no artigo 144
desta Lei Complementar.”
Eu reli para vocês o caput do artigo e a continuidade do parágrafo 2º.
“§ 2º Os recursos previstos no § 1º deste artigo a serem aportados ao
CAMPREV constarão de tabela anexa à presente lei, contendo a
discriminação dos itens e dos valores, os quais serão reajustados
anualmente pela variação do IPCA/IBGE, ou índice que vier a substituílo.
§ 3º A fim de garantir a solvência e liquidez da revisão da Segregação da
Massa prevista nesta Lei Complementar, na hipótese de frustração
parcial ou total de quaisquer das receitas vinculadas constantes da
tabela prevista no § 2º deste artigo, o tesouro municipal ficará obrigado
a proceder à complementação até o valor faltante.
§ 4º Poder Executivo realizará inventário do seu patrimônio imobiliário, e
à luz da análise de oportunidade, conveniência e da legislação de
regência, poderá transferir a titularidade de bens do referido acervo, ou
o produto de sua alienação para o CAMPREV, visando à destinação e
observados os limites previstos no caput deste artigo.”
Eu não vou ler o caput, continuando no parágrafo 5º.
“§ 5º Ficam transferidos ao Fundo Previdenciário os bens imóveis
previstos no inciso III, § 2º do art. 173 desta Lei Complementar,
pertencentes ao Fundo de Assistência à Saúde — FAS e Fundo de
Assistência à Saúde da Câmara — FASC, competindo ao CAMPREV
atualizá-los a valor de mercado e integralizá-los para a finalidade
prevista no caput deste artigo.

§ 7º A transferência de bens, direitos e ativos a serem vinculados ao
CAMPREV depende da aceitação nos termos desta Lei Complementar e
realizar-se-á em caráter incondicional após o ato de formalização.
§ 8º Fica vedada ao Município qualquer reivindicação ou reversão
posterior ao ato de cessão, exceto a anulação por ilegalidade.”
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§ 6º O CAMPREV fica autorizado a promover atos de gestão, inclusive a
alienação dos imóveis previstos § 4º e no § 5º deste artigo, relacionados
no Anexo Único desta Lei Complementar.
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que:

Pois bem, mudamos para o próximo artigo que é o artigo 144-B, que dispõe
“Art. 144-B. Observadas as disposições previstas nos artigos 144 e 144A, o Fundo Previdenciário poderá absorver obrigações do Fundo
Financeiro por transferência de segurados, em contrapartida à apuração
de superavit atuarial na data de transferência, que se realizará em
periodicidade mínima anual, e mediante o aporte por lotes de bens,
ativos e direitos transferidos.”

Esse artigo então, ele dispõe sobre como é que se dará a realização da
transferência e essa transferência deverá atender às seguintes disposições também:
“§ 1º. A transferência de segurados prevista no caput deste artigo se
dará até o montante da respectiva provisão matemática se equiparar o
superavit atuarial previsto no art. 144, com a garantia da margem de
segurança exigível pelo índice de cobertura estabelecido na legislação
federal.
§ 2º. A Presidência do Camprev submeterá proposta tecnicamente
fundamentada da revisão da segregação da massa para apreciação do
Conselho Municipal de Previdência, que deverá abranger:
I – avaliação atuarial específica, demonstrando como se efetivará a
transferência de segurado e respectivas reservas matemáticas;
II - avaliação dos bens, direitos e ativos transferidos, a valor de
mercado, quanto à qualidade e à liquidez, com o objetivo de gerar o
melhor resultado para o Fundo Previdenciário e ao RPPS;
III - atendimento aos critérios objetivos de risco, tais como: idade,
tempo de contribuição, carreira e outros aplicáveis;
IV - demonstração das obrigações orçamentárias, financeiras, contábeis,
atuariais dos recursos e obrigações correspondentes a cada grupo de
segurados transferidos.”

Então, o papel do Camprev significa que vai ter uma atualização dos estudos
atuariais para que ele tenha condições de submeter esta proposta oportunamente ao
Conselho Municipal de Previdência que avaliará e vai decidir sobre se a qualidade dos
bens oferecidos, bens e direitos, elas têm a segurança e a liquidez necessária para que
haja a garantia de que não haja descontinuidade no pagamento dos benefícios do
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Então, este... essa disposição aqui sim estabelece como se dará a
operacionalização da revisão da segregação de massas, mediante aporte de bens e
direitos para que haja a transferência de obrigações ou compra de vidas do Fundo
Financeiro pelo Fundo Previdenciário.
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grupo de servidores ou de beneficiários que serão transferidos de um fundo para o
outro.
O art. 144-B dispõe que observadas as disposições previstas nesse art. 144 e
144-A, o Fundo Previdenciário ele vai poder absorver essas obrigações, mas como diz
o § 3º, que eu leio agora: “A avaliação prevista no inciso 2º do § 2º deste artigo
deverá ser aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência, na forma da legislação
federal pertinente”.
Esse dispositivo está de acordo com a Portaria 464, que estabelece e impede,
visa impedir que os entes federados eles transfiram para os fundos bens imobilizados
que não sejam monetizáveis ou que não tenham a liquidez e a segurança necessária
para fazer frente para esse tipo de medida.
“§ 4º. O regulamento detalhará os critérios necessários para a
operacionalização da revisão da Segregação da Massa prevista nesta Lei
Complementar, observada a legislação federal afeta à matéria.”
O art. 144-C ele é importante porque ele dispõe, ele dá mecanismos para que o
Camprev, uma vez que a partir de agora vai receber recursos líquidos e também
poderá receber na forma prevista nos artigos anteriores também patrimônio
imobiliário, que ele pode ser patrimônio imobiliário ou o produto da sua alienação, por
isso há necessidade de que o Camprev ele seja fortalecido, criando mecanismos que
ele possa viabilizar caso haja transferência de recursos que precisam ser monetizados
ou patrimônio imobiliário que ele tem os meios adequados para viabilizar a
monetização dos ativos para que haja um processo sucessivo de compra de vidas por
lotes.
Então, dispõe o artigo 144-C que:
“O Camprev, a fim de garantir eficiência à rentabilização e à monetização
das reservas do Fundo Previdenciário, fica autorizado, na forma da
legislação pertinente a:
I – Contratar empresas especializadas na gestão de ativos;
II – Constituir fundos de investimento imobiliário; e
III – Constituir sociedades de propósito específico.”

Eu gostaria de fazer uma observação em relação ao texto. Esse texto ele foi
produzido com uma versão, essa versão ela foi aperfeiçoada pela Secretaria de
Assuntos Jurídicos, e os recursos que estão oferecidos no projeto de lei passou por
uma validação da equipe da Secretaria de Finanças aí sobre... a direção do secretário
Tarcísio e o secretário Panutto, que participaram decisivamente para que a redação
inicial fosse aperfeiçoada, fossem atualizadas as informações e adequadas nos termos
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O artigo 3º dispõe que essa lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
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mais pertinentes da legislação municipal. Acho que é importante apresentar isso.
E fora essa questão, o Thiago, para finalizar a apresentação, vai colocar só
alguns detalhes em relação a operacionalização da medida de compra de vidas, para
tornar mais claro de como é que se dá… como vai se dar, ou como se viabilizará a
contratualização da transferência de vidas e obrigações.
SR. THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA: Quando a gente fala em avaliação
atuarial, estudo atuarial, a gente está falando de estudo de projeções de longo prazo,
de longo, longuíssimo prazo. Não é só apenas 75 anos, mas ad aeternum
praticamente.
E para fazer essas projeções a gente não sabe o que vai acontecer no dia de
amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos. Mas a ciência
atuarial ela parte de probabilidades dos cenários que podem acontecer.
E para isso, para fazer os estudos das projeções, a gente se utiliza de
premissas. O que são as premissas atuariais ou hipóteses atuariais? São estimativas,
com embasamento técnico, próprio da área, que visa dar qualidade e consistência nas
hipóteses do que pode acontecer em um cenário futuro. São uma série de premissas
que a gente pode analisar e colocar em cálculo para dar embasamento aos resultados
que a gente almeja.
Mas para fazer os estudos de cenários que a gente desenvolveu, a gente, antes
de fazer esses estudos, a gente realizou testes de aderência. A gente olhou várias
premissas que a gente iria utilizar e testou elas para ver se elas se manteriam
consistentes na [ininteligível].
As principais que a gente testou, e isso está em conformidade com a Portaria
464. Até então, antes da portaria, não era obrigatório fazer para regime próprio esses
testes de aderência e, portanto, os atuários utilizavam as premissas mínimas exigidas
para a portaria anterior, que era a Portaria 403 de 2008.

E a portaria fala que a gente precisa testar pelo menos três dessas hipóteses,
que são as principais, aquelas que deem maior sensibilidade nos resultados dos
cálculos, e a gente testou essas três e mais algumas.
A principal delas é a taxa de juros de longo prazo. É uma taxa que a gente usa
para fazer desconto financeiro das projeções. Ela é de longo prazo, então mesmo que
tenha um cenário de Covid-19, de corona, ou alguma implicação nesse sentido no
curto prazo, ela não tem tanto impacto no longo e longuíssimo prazo, tanto que a
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No entanto, a Portaria 464 de 2018, ela determinou que a partir de 2021 esses
testes de aderência fossem obrigatórios. Só que para o nosso cenário aqui, que a Fipe
realizou o cenário, tanto o cenário base, quanto o cenário de aumento de alíquota, o
cenário de segregação de massa, a gente já considerou os testes de aderência para ter
uma certa consistência, já antecipando os efeitos da Portaria 464, que vai passar a
valer a partir do ano que vem.
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Secretaria de Previdência, ela também emite uma portaria para regulamentar essa
curva de juros que os municípios podem utilizar para fazer a avaliação atuarial e ela é
utilizada também para fazer o teste de aderência. Até então nos DRAAs, os resultados,
as avaliações oficiais do instituto dos anos anteriores, era utilizada uma taxa de 4% ao
ano, por meio dos nossos testes de aderência a gente chegou a uma taxa de 4,3%, e
quanto maior essa taxa que a gente utiliza, menor é o passivo atuarial, então melhora
o resultado. A gente, mesmo fazendo o teste, a gente considerou essa taxa bastante
conservadora, tendo em vista que o limite, para o nosso caso aqui, de Campinas, de
acordo com a Portaria 464 era de 5,88%, mas analisando aqui, os técnicos
especializados no assunto, na área de investimentos, eles sugeriram acatar 4,3% por
meio do teste, dos estudos que eles têm do cenário econômico, julgaram ser aderente
ao município de Campinas, essa taxa.
O segundo teste que a gente realizou foram os testes de mortalidade
[ininteligível] a mortalidade ou sobrevivência, talvez seja melhor dizer, é a
probabilidade de uma pessoa sobreviver ao longo do tempo. Então, dado que a pessoa
alcança uma determinada idade, qual a probabilidade de ela alcançar uma idade
posterior? Por exemplo, uma pessoa que já tem 60 anos, qual a probabilidade de ela
alcançar os 61 anos; dado que a pessoa alcançou viva os 61 anos, qual a probabilidade
de alcançar 62, e tudo isso a gente leva em consideração nos cálculos. Até então, nos
estudos anteriores do Camprev, era utilizada a tábua do IBGE 2016.

A terceira hipótese que a gente utilizou, testou, é o do crescimento real salarial.
Então, a portaria anterior, ela previa que o mínimo a ser utilizado era 1% ao ano, esse
1% significa que o servidor está na atividade e a cada ano ele aumenta 1% da
remuneração em decorrência de promoções e progressões. Essa não está embutido
aquele reajuste que é dado anualmente, mas, sim, o crescimento próprio da carreira
por meio das promoções. Mas a gente verificou nos testes que essa taxa deveria ser
separada por carreira e por nível de escolaridade da carreira, então cada uma delas
teria um crescimento diferente. A gente olhou a base de dados e verificou para cada
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A tábua do IBGE é uma tábua brasileira que reflete a expectativa de vida de
uma amostra da população do Brasil inteiro. Então, nos nossos testes de aderência a
gente comparou o histórico de mortalidade e sobrevivência dos servidores de
Campinas e verificou se essa tábua era mais adequada ou não. A gente verificou que a
tábua que era utilizada anteriormente, que era IBGE 2016, era uma tábua de ambos os
sexos, então não fazia distinção entre os sexos masculino e feminino, mas para o
município de Campinas seria mais aderente utilizar tábuas segmentadas por sexo,
então é uma tábua para homens e uma tábua para mulheres e suavizada em 14%. A
suavização significa que a gente aumenta um pouquinho a mais a expectativa de vida
das pessoas. Esse foi o resultado do teste. E quanto maior a expectativa de sobrevida
da tábua, maior o passivo atuarial que você calcula porque você está estendendo o
tempo de vida da pessoa, então, portanto, o município terá que arcar com mais tempo
o benefício que ela vai receber no futuro, tanto ela quanto os pensionistas, os
dependentes.
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carreira qual seria o melhor índice. Então o menor que a gente encontrou foi de 2,1%
e o maior foi de 4% ao ano. Quanto maior essa taxa de crescimento real salarial, que a
gente utiliza no cálculo, maior o passivo atuarial porque o salário da pessoa tende a
aumentar no tempo, então o benefício que vai ser calculado no momento que ela se
aposentar é em função das remunerações que ela teve ao longo da vida, então quando
você aumenta essas remunerações você aumenta o valor do benefício que ela vai
receber no momento da concessão do benefício.
Ainda a gente testou outras premissas também como a idade de entrada no
mercado de trabalho, que tem a ver com o serviço passado. A gente verificou que na
base de dados… A maior parte da base de dados do município de Campinas não tem
essa informação porque ela não é obrigatória quando o... O servidor, quando entra na
municipalidade, ele não é obrigado a falar com a herdade [ininteligível] em um
primeiro emprego lá na área privada antes de entrar na Prefeitura.
Então as bases de dados, elas… isso é comum em todos os entes, não é só em
Campinas. [ininteligível] ter essa informação na base, mas ela é importante para o
cálculo atuarial, e portanto a gente estima alguma tendência para fazer esse calculo.
No caso de Campinas, a gente verificou que a idade de entrada no mercado de
trabalho da pessoa aos 25 anos estava bem aderente e também é o mínimo permitido
pela 464, pela nova portaria.
Entrando um pouquinho mais em um detalhe de cada teste. Referente à taxa de
juros, a gente testou lá na data de 31/10/2019, na época a gente tinha essa carteira
de investimentos [R$] 748 milhões do Fundo Previdenciário, sendo que 86% era renda
fixa e 13,5% era renda variável.
Olhando para essa composição da carteira, verificando os títulos que estavam
comprados na época, data de vencimento, enfim, a gente estimou que para essa
proporção e para os títulos que tinham sido comprados naquela época, a rentabilidade
de 4,3% era mais adequada para… como um retorno de longo prazo.

Sobre a expectativa de vida ou a tábua de mortalidade, a gente testou com
uma série de tábuas. Aqui eu trouxe as principais: AT-2000, que é uma experiência
estadunidense, então ele não reflete tão bem o Brasil, a gente testou com tábuas BR,
que é a tábua brasileira, [ininteligível] no mercado segurador. Então estão sendo
consideradas nessas tábuas apenas as pessoas que contratam seguros ou previdência,
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E aí a gente comparou com o limite da Portaria 464, que fala que para duration
do plano... para cada duration tem uma taxa máxima que pode ser utilizada, no caso
de Campinas, a duration do plano, que é uma estimativa média de duração do
beneficio ponderado [ininteligível] valor do beneficio é de 26 anos. Então para esse
limite de 26 anos, a taxa máxima é 5,88[%], mas como a gente averiguou pela
rentabilidade da carteira e pela expectativa de longo prazo era 4,3[%], a gente
continuou na aqui no 4,3[%], a portaria fala que tem que utilizar a menor entre as
duas.
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essa tábua, ela é calculada e medida pela Susep e as tábuas do IBGE, mas, de todas
elas testadas, do IBGE é que foi a que mais teve aderência em relação ao histórico de
mortalidade no município [falha do áudio].
Sobre o crescimento salarial, a gente faz uma regressão linear com histórico de
remuneração dos servidores, então a gente vê aqui [ininteligível] da carreira qual é o
valor médio da remuneração, então a gente projeta uma taxa de crescimento ao longo
do tempo.
Então nesse quadro estão sintetizadas as carreiras, as principais carreiras que a
gente testou: educação, saúde, guarda, procuradores, auditores e demais careiras e
pelo nível da escolaridade.
Então para o cálculo atuarial para cada servidor, a gente considera olhando qual
é o quadro que ele pertence e qual é a taxa que a gente aplica para ele no momento
de executar o cálculo.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Aumenta o seu som.
SR. THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA: Antes de realizar o cenário de compra
de vidas, a gente [ininteligível] um cenário básico, que era uma situação antes da
compra de vidas para a gente poder ter um comparativo de resultados.
Para fazer de cenário base, a gente primeiro olhou lá o que tinha de oficial com
DRAA-2019, com a base de dados de 2018 ainda, dezembro de 2018, o resultado
atuarial era [R$] 27,2 bilhões, aqui a gente já está somando Fundo Financeiro com
Fundo Previdenciário só para efeitos gerenciais.
Então a Fipe atualizou a base de dados para 2019, dezembro de 2019,
incorporou os resultados nos testes de aderência e o resultado do deficit atuarial subiu
para [R$] 32,1 bilhões. Então esse é um resultado mais consistente do que aqueles
[R$] 27 bilhões porque a gente levou em considerou os testes de aderência que não
eram realizados anteriormente e também eu estou com uma base de dados atualizada.
E depois a gente desenvolveu um outro cenário que é com base na majoração
de alíquota, com a Lei complementar 259 de Campinas, considerando apenas os 14%
e 28% de contribuição [falha do áudio]
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Esse computador não está saindo áudio, está
sendo operado por esse.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Então é por isso.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É por isso. [ininteligível].
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]
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ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Ah, é.
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ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Faça um apanhado novamente [ininteligível]
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Deixa eu só…
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]
SR. THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA: Será que melhorou minha voz?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Aqui sim.
SR. THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA: Vou retomar, então, aqui o slide, que eu
não sei da onde parou minha voz.
A gente olhou a avaliação atuarial que tinha oficialmente no momento quando a
Fipe entrou no Camprev, a gente viu que lá em 2018, que era a avaliação mais
recente, o deficit atuarial era [R$] 27,2 bilhões, que já somando o Fundo Financeiro
com o Fundo Previdenciário.
A Fipe, então, fez os testes de aderência das hipóteses, atualizou a base de
dados para 2019, dezembro de 2019, e o cenário [ininteligível] cenário base para
verificar qual é a real situação do município de Campinas, a gente chegou no deficit
atuarial de [R$] 32,1 bilhões. Isso em decorrência dos testes de aderência e da
atualização da base de dados.
Depois que a gente fez essa atualização, a gente também fez um outro cenário
considerando o aumento de alíquota para 14% e 28%, o resultado atuarial, então, foi
de [R$] 26,7 bilhões de deficit atuarial. Então, esse seria o número oficial e mais
acurado que a Fipe calculou.

Voltando um pouco aqui nesse slide, tanto a Emenda Constitucional 103 e
combinada com a Portaria 464, elas determinam algumas modalidades do que o ente
municipal pode fazer quando encontrado o deficit financeiro e atuarial. O primeiro
deles é já o que é feito mensalmente, que é o repasse para cobertura, a majoração de
alíquota também já foi realizada por meio da Lei Complementar 259 e aqui a gente
está tratando sobre as alternativas 6 e 8, a 6 é a própria revisão da segregação e a 8,
que é outras modelagens, tem a ver com aporte de recursos do município para fazer
frente as despesas Previdenciárias e auxiliar a modelagem para equacionamento do
deficit financeiro e atuarial.
Só explicando um pouquinho, antes de falar sobre o cenário, a diferença de
repartição simples e capitalização. Tecnicamente, repartição simples é um regime do
qual o total arrecadado em um determinado período, seja um mês ou um ano, é
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E aí, a partir desse cenário base, então, a gente modelou e desenhou e calculou
o cenário da segregação de massas para verificar qual seria o impacto nesse deficit e
quais os resultados líquidos para a Prefeitura mediante a medida, não é?
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utilizado para pagamento de benefícios do mesmo período, podendo não haver
acumulação de reservas financeiras. Então são os atuais ativos bancando a
aposentadoria e pensão de um mesmo período.
Já no regime de capitalização, ocorre um acúmulo de capital e reservas
financeiras ao longo do tempo. Então, no período contributivo da geração de servidores
ele vai acumular reservas para custear os próprios benefícios previdenciários. Eu acho
que no próximo slide dá para explicar um pouco melhor.
Aqui no regime de repartição simples, na linha azul está representado o período
contributivo de servidor, quando ele entra na Prefeitura, e logo em seguida ele se
aposenta, ou gera benefício, e aí vira o período de gozo do benefício. Então, o
azulzinho são os servidores ativos, o verdinho são os aposentados e pensionistas.
Aí, quando entra uma próxima geração de servidores, os atuais ativos desta
geração ela vai custear os benefícios de aposentadoria e pensão da geração anterior.
Isso é chamado de solidariedade intergeracional, que é entre gerações, uma geração
de servidores auxiliando o pagamento de benefícios da geração anterior.
Esse é o quadro básico do Fundo Financeiro de Campinas. Ele já foi criado em
extinção, em 2004, porque não entra novos servidores. Então, em algum momento do
tempo, e a gente já está se aproximando disso, não vai haver mais servidores ativos
no plano, sendo eles, na totalidade, no período de concessão de benefício, de gozo de
benefício.
Já no regime de capitalização, cada geração que entra ela vai acumular reservas
e vai custear os próprios benefícios previdenciários.
No caso de benefício definido, que todos os regimes próprios são benefícios
definidos, ele não elimina... a capitalização não elimina a solidariedade intergeracional,
porque mesmo tendo o acúmulo de reservas, no caso de insuficiência, as contribuições
da outra geração também podem ser utilizadas para pagamento do benefício. Isso não
é apartado, então não desfaz a solidariedade intergeracional.

No caso de capitalização, somente a RPPS e algumas entidades fechadas de
previdência complementar mais antigas que têm essa característica, de benefício
definido e capitalização.
Agora eu tenho outros pontos aqui que a gente pode relacionar. Contribuição
definida e repartição simples, que seria capitalização nacional, mas que não está
Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
34 de 59

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 37131-6059 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

CMCTRA202000008

Aqui só um quadro relacionando os principais regimes de previdência, sendo
repartição simples e capitalização. Então, planos estruturados e benefícios definidos
em repartição simples é comum no regime geral de previdência, o regime geral de
previdência funciona dessa maneira, os atuais aposentados são custeados pelos
contribuintes. E alguns… alguns RPPS, na verdade a maioria, também estão nesse
modelo, que é a repartição simples e benefício definido. É vedada a contribuição
definida para regime próprio.
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regulamentada no Brasil ainda. E a maioria dos fundos de pensão e entidades abertas
de previdência, aqueles que têm planos PGBL e VGBL são modalidades de
capitalização.
Agora, aqui acho que explicando… tentando explicar um pouco melhor como
funciona a modelagem da segregação de massa, ou da revisão da segregação da
massa, nesse primeiro quadro aqui a gente tem representada a situação atual de
Campinas, a Prefeitura lá em cima custeando, fazendo o repasse da contribuição
patronal e da insuficiência financeira, e aqui em baixo o Fundo Financeiro e o Fundo
Previdenciário.
Então, a partir do momento que inicia o processo da compra de vidas, a
Prefeitura vai fazer um aporte de valores, de ativos, bens e direitos para o Fundo
Previdenciário e aí o Fundo Previdenciário ele vai gerar um superavit além do que ele
já possui e esse superavit, em um terceiro momento, ele pode ser utilizado para fazer
a compra de vidas. Antes de fazer esse procedimento, é realizada uma avaliação
atuarial específica para a identificação do grupo, do melhor grupo ali que otimiza a
modelagem, que pode ser transferida de um fundo para outro.
É claro que preservando alguns parâmetros, como o limite de 15% de superavit
conforme determina a Portaria 464, artigo 60, e visando também a otimização dos
recursos em um curto prazo para o fundo.
E logo e seguida que é identificado esse grupo e aprovado pelo conselho é
procedida da operacionalização da transferência dessas vidas, então, aliviando o deficit
financeiro do Fundo Financeiro sendo que o grupo que vai ser migrado vai passar a ser
custeado por aquele superavit gerado dos aportes; e aí isso é feito em lote, esse é o
primeiro lote. Então, depois, feito isso, é identificado o superavit acima dos 15% ou
novos aportes da Prefeitura pode ser reiniciado o novo processo de compra de vidas,
um novo lote.

Então a primeira simulação que a gente rodou foi pressupondo um aporte de
[R$] 250 milhões anuais de 2020 até 2094 e pensando também no conservadorismo,
na modelagem, e da garantia do limite dos 15%, a gente chegou na seguinte
conclusão: para esse cenário aqui, de aporte de [R$] 250 milhões, o critério do grupo
a ser migrado seria de aposentados e pensionistas maiores de 65 anos, totalizando
6.202 vidas. Essa modelagem, ela traria um ganho líquido para a Prefeitura de [R$]
286 milhões nesse primeiro exercício já, considerado efeitos retroativos a 1º de janeiro
pois foi quando foi posicionado o cenário.
Em um segundo cenário que a gente simulou é justamente esse que está sendo
proposto no projeto de lei, que seria o aporte do fluxo livre da dívida em torno de [R$]
100 milhões anuais; o imposto de renda retido na fonte de [R$] 170 milhões;
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A gente fez algumas simulações para verificar qual seria o ponto ótimo dessa
modelagem, qual o valor ótimo que a Prefeitura deveria aportar ao plano para que
maximizasse a eficiência da modelagem.
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dividendos da Sanasa, a partir do ano que vem, de apuração dessa competência, é em
torno de [R$] 50 milhões anuais; venda da folha cada cinco anos no valor aproximado
de [R$] 60 milhões; e mais alguns outros valores aqui.
Para modelagem desse primeiro lote a gente considerou isso na primeira linha
só os [R$] 100 milhões do fluxo livre da dívida e mais [R$] 170 milhões de imposto de
renda na fonte que é justamente o valor líquido entraria no Fundo Previdenciário já
nesse exercício, então, por exemplo, os dividendos da Sanasa começariam a entrar
partir do ano que vem somente, então, portanto se migrasse algum grupo de vidas
referente a esse [R$] 50 milhões, ela não teria a liquidez necessária, só partir do ano
que vem, no entanto, o valor presente desse fluxo auxilia na manutenção daqueles
15% da modelagem. Então, mesmo não sendo utilizado esse fluxo da Sanasa nesse
primeiro lote, ele auxilia na modelagem porque permite a manutenção da margem de
segurança determinada pela Portaria 464.
E aí nesse cenário que a gente vai apresentar agora, o resultado, a gente
conseguiria migrar 7.312 vidas do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário entre
aposentados e pensionistas, que são aqueles maiores de 62 anos. A folha desse grupo
é praticamente equivalente ao deficit financeiro de [R$] 602 milhões, então por isso
que haveria a economia para a Prefeitura aqui de um repasse de [R$] 602 milhões, ela
não precisaria mais pagar esse recurso ao Fundo Financeiro porque ele passaria a ser
equilibrado. No entanto, a Prefeitura deveria repassar aqueles [R$] 100 [milhões] mais
[R$] 170 milhões, total de [R$] 270 milhões, é o custo que a Prefeitura tem que arcar,
a diferença entre o que ela deixa de pagar e o que ela tem que pagar é o resultado
líquido para a Prefeitura no exercício, que são os até [R$] 332 milhões.
Do ponto de vista atuarial, olhando aqui embaixo, do cenário base da Fipe, já
com aquele 14% de contribuição do servidor e 28[%] patronal, o deficit atuarial é de
[R$] 27,4 bilhões, e essa modelagem… efetivando essa compra de vidas, esse grupo
migrável, ele tem um passivo atuarial de quase [R$] 7 bilhões, [R$] 7,1 bilhões,
portanto, o passivo atuarial do fundo reduz de [R$] 27 [bilhões] para [R$] 20 bilhões,
isso mensurado a 0% de juros que era o que a secretaria demanda que a gente avalie,
com 0% de juros porque é o Fundo Financeiro, ele não tem capitalização, por isso que
a gente mensura com 0% de juros.

O terceiro cenário que a gente desenvolveu, só para ter como um balizador, a
gente aumentou esse aporte da Prefeitura só para ter uma sensibilidade nos resultados
dos cálculos e verificar se seria eficiente aportar ou não mais recursos do que já
estavam sendo planejados. Então aqui a gente simulou com um aporte de [R$] 500
milhões anuais.
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Embaixo está mensurado o Fundo Financeiro também com 4,3%, porque como
a gente vai migrar servidores de um fundo para outro e passar ele de repartição
simples para capitalização, a gente tem que mensurar com as mesmas hipóteses do
fundo de capitalização. Então tem representado aí embaixo os valores se considerar a
taxa de juros.
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Com [R$] 500 milhões anuais, a gente conseguiria migrar o grupo de
aposentados e pensionistas maiores de 55 anos no total de 9.339 vidas, mais de 90%
dos atuais aposentados e pensionistas do fundo, no entanto, o ganho líquido para
Prefeitura ou o quanto geraria de recurso já no curto prazo de alívio para Prefeitura
seria de apenas [R$] 102 milhões.
Então a gente verificou que o ponto ótimo da modelagem é migrar apenas
aquele... a parte da folha do Fundo Financeiro que seja deficitário, não mais que isso,
porque se você migra mais e deixar o Fundo Financeiro superavitário você vai estar
entesourando o recurso no Fundo Financeiro que não é capitalizado. Então isso traz
ineficiência para a modelagem.
Então a gente… a opinião da Fipe é que a modelagem que está sendo proposta,
o aporte da dívida ativa e do fluxo da dívida, o imposto de renda na fonte, Sanasa e
outros, é a hipótese mais objetiva e mais… e que maximiza os resultados tanto para
Prefeitura como socialmente.
Nesse quadro, a gente tem o resultado das três simulações. Na primeira linha
aqui a gente verificou que a majoração da alíquota de 14... de 11[%] para 14[%], de
22[%] para 28[%], ela traz uma pressão para Prefeitura no sentido que ela vai ter
que, por meio da contribuição patronal, entesourar ainda mais recursos no Fundo
Previdenciário. Então no final das contas, ela perderia [R$] 2,4 milhões nessa
modelagem de apenas aumento da majoração da alíquota.
Já com… por isso que é importante implementar a revisão da segregação para
que não tenha eficiência esse aumento de despesa para Prefeitura.
Então das três simulações que a gente realizou, a mais eficiente é a simulação
2, que é a que está sendo proposta com resultado líquido de 300… de até [R$] 332
milhões para Prefeitura no exercício.
Aqui é só… voltando àquele gráfico que a gente apresentou anteriormente na
evolução do deficit financeiro no tempo, aqui nessas linhas está representado para
cada cenário como esse deficit vai se comportar.

Essas três linhas debaixo representam essas três simulações, sendo a do meio,
que é a simulação 2, a mais eficiente; embora a simulação 3, do aporte de [R$] 500
milhões no tempo, ela tem esse efeito de ter um deficit financeiro menor, ela perde
eficiência no curto prazo. Então, no final das contas, na opinião da Fipe, o cenário mais
eficiente é essa simulação 2.
Isso
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Então na primeira linha lá em cima, bem próximo ao pico ali, é só o efeito da
majoração da alíquota. Então o ganho efetivo é praticamente nulo por conta dos testes
de aderência que a gente realizou e chegou à conclusão que o deficit era bem maior do
que estava sendo apresentado até então.
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posteriormente, quando verificado que o superavit atuarial do plano do Fundo
Previdenciário seja maior do que 15% ou que haja a vontade da Prefeitura no aporte
de mais ativos ou de mais bens, a gente procede a novos lotes de compra de vidas e
essa linha aqui vai... tende a reduzir cada vez mais até a extinção do fundo e a
completa sustentabilidade do sistema.
Passo a palavra aqui para o doutor Fernando.
SR. FERNANDO RODRIGUES DA SILVA: Bem de uma certa forma, a gente
procurou detalhar em termos mais técnicos a proposição e significa o seguinte, que
está demonstrando que a gente fez simulações com valores maiores e menores e que
não são eficientes, não adianta você [ininteligível] recurso e que vai aumentar o deficit
Previdenciário no curto prazo. Então, tem uma situação ótima, essa situação ótima foi
devida às diversas simulações que foram realizadas pela Fipe, a gente percebe que se
a Prefeitura não adotar a revisão da segregação de massa, isso pode acarretar em um
futuro muito próximo a própria inviabilidade da segregação de massa como ela está
prevista.
A gente tem um quadro aqui dos 5 mil… mais de 5,2 mil municípios, 2,5 mil…
por volta de 2,5 mil tem regime próprio e apenas uma parcela menor tem
segmentação de massa. Então, 17% dos regimes próprios do Brasil tem segregação de
massa, por exemplo, o município de São Paulo não tem segregação de massa, porque
ele fez uma avaliação que o custo de transição é extremamente elevado para ele
suportar.

Então, quando a Previdência começa a concorrer com recursos da… com outros
recursos da municipalidade, a gente tem que rever esta modelagem. É por isso que é o
objetivo agora, rever a modelagem para que ela ganhe sustentabilidade porque a
Constituição Federal já tinha previsto lá, o 249, que é um fundo de bens e direitos,
mas isso não foi utilizado até essa oportunidade no município, está sendo utilizado
para dar o suporte para a revisão sob pena, a gente faz uma avaliação hoje mesmo, na
nossa opinião, o fundo… o Regime Próprio de Previdência, ele é insustentável, o regime
que consome 12% da receita própria do município somente a título de cobertura do
seu passivo ou do seu deficit mensal, são [R$] 630 milhões, [R$] 602 milhões, na
verdade, para esse exercício que poderiam estar sendo encaminhados ou sendo
disciplinados ou sendo direcionados para as políticas públicas a cargo do município,
uma vez que o município fez a opção para a revisão da segregação de massa ele tem
que utilizar técnicas mais adequadas para que haja sua manutenção.
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Então, desta feita, Campinas adotou uma medida no momento em que a sua
massa de servidores não trazia uma externalidade como custo que nós estamos
vivendo hoje. Então, se não dar um suporte, é como se a gente tivesse que reforçar as
vigas da segmentação, se a gente não reforçar com a revisão da segregação de massa,
este modelo de segmentação, do jeito que existe, ele vai consumir mais recursos do
Tesouro, ou seja, vai diminuir a quantidade de recurso destinada na ponta por um
objetivo para qual o município foi criado, ou seja, desenvolvimento de política pública.
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Então, o que a gente diz é que o superavit existente no passado ele pode criar
uma falsa sensação de que nós temos um grupo por outro lado que está coberto pelo
regime próprio, quando, na verdade, daqui a pouco, se não reforçar a modelagem,
esse recurso vai ser consumido de alguma forma para o pagamento de benefícios e aí
a expectativa nossa foi no sentido de construir uma modelagem que seja sustentável
do ponto de vista atuarial, ou seja, de longo prazo, que a transferência das vidas,
conforme o Thiago muito bem explicou aqui, este lote de transferência de obrigações e
vidas, ele tenha o recurso suficiente para que não haja descontinuidade do pagamento
do benefício.
Então, para cada lote de pessoas que nós estamos transferindo do Fundo
Financeiro para o Fundo Previdenciário, o recurso que a Prefeitura está aportando
garante que não vai haver descontinuidade no pagamento do benefício. Então, eu acho
que é essa a principal medida desta garantia.
Então, nós tiramos uma situação — só para finalizar — tiramos uma situação de
que nós temos um grupo que está protegido com outro grupo que está desprotegido,
todos estão no mesmo barco e a tendência agora é inaugurar um processo de
transferência do fundo [ininteligível] que está deficitário e otimizando e acelerando o
seu fim para que daqui a alguns anos nós tenhamos somente um Fundo Previdenciário,
um fundo capitalizado por recursos dos servidores, da administração pública, mas sem
a pressão orçamentária e financeira que tem causado, como na atual modelagem.
São essas palavras. Muito obrigado aí pela paciência, no sentido de incorporar
aí essas informações importantes e técnicas que nós gostaríamos de compartilhar aqui
com a Câmara Municipal e todos aqueles que estão acompanhando em casa.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, Fernando.
Obrigado, Thiago.
Eu quero pedir licença a vocês, e pedir até desculpas, mas eu preciso fazer um
comunicado, porque ontem nós tivemos algumas reuniões extraordinárias, votando
projetos aqui na Câmara Municipal, e cada votação que nós iniciávamos, em virtude de
uma medida judicial proposta, eu fazia um comunicado de que não havíamos recebido
nenhuma notificação, ou cientificação, ou intimação, seja qual for do processo, até
então em apreciação pelo juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública aqui de Campinas.

Mas eu vou pedir vênia para Vossas Excelências por dois minutos, que eu tenho
que fazer a leitura dessa decisão, porque nós ficamos devendo ontem um comunicado
final. Ele faz as considerações, o doutor Luis Mario [ininteligível].
Pois bem. Descreve a autora... a autora é a Associação Movimento Resgate
Cambuí. Pois bem. Descreve a autora, na inicial, que o foco da demanda é a revisão
dos Projetos de Lei Complementar 65/2019 e 66/2019, sobre o manto da “efetiva
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Acabamos de receber do nosso jurídico o despacho do doutor Luis Mario Mori
Domingues que serve, doravante, também para dar guarida, por tudo o que nós
viemos fazendo de forma remota.
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garantia de participação popular na tomada de decisões e acesso à justiça e questões
ambientais que lhes afetem”.
Alega a ocorrência de diversas irregularidades, na condução dos projetos que
regulamentam o uso de áreas de proteção ambiental no município, com inobservância
de audiências públicas e mapas com o detalhamento da região.
Aí o juiz:
“No entanto, quer na verdade impedir a votação pelo Poder Legislativo
Municipal de projeto de lei que, no futuro, poderá inquinar de vícios
formais, dada as irregularidades mencionadas na inicial.
No entanto, nesse momento do processo legislativo, em que pese as
alegações da autora, compete à Câmara Municipal o controle da
constitucionalidade e das formalidades do projeto encaminhado.
Em vista disso, é que a própria Constituição Federal faz previsão à
existência de comissões permanentes para essa análise. É o controle
preventivo e político do projeto apresentado.
Isso não cabe ao Poder Judiciário como controle prévio de vícios formais
durante o processo de aprovação de leis incompatíveis com as
disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo.
Não se pode, portanto, inibir o exercício de apresentação de projetos de
lei e determinar, desde logo, a retirada do PLC 65/2019 e PLC 66/2019
da Câmara, como se pede na inicial.

Com efeito, o controle judicial dos atos do Poder Legislativo não pode ser
absoluto, a ponto do Judiciário determinar todas as diretrizes de atuação
daquela Casa de leis, justamente em razão do princípio constitucional de
tripartição de poderes, da forma republicana, representativa e
democrática. Assim é que os atos do Legislativo serão objetos do
controle judicial pela legalidade, e isso ainda não se mostra nesta
situação.
Finalmente, inconveniente qualquer conduta prévia de suspensão dos
atos legislativos”.
Indeferiu a liminar e mandou que a Casa fosse cientificada para apresentar suas
alegações.
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No presente caso, ainda que verificadas as irregularidades mencionadas
na inicial, inexistem efeitos concretos a ensejar interferência do Poder
Judiciário, ao menos nesse momento do processo legislativo, até porque
o processo de lei pode vir a não ser aprovado pela Câmara de
Vereadores. Além disso, por vias avessas, também implicaria no controle
dos atos legislativos.
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Encerro aqui as manifestações sobre esse assunto e digo aos senhores
vereadores que presentes estão e aqueles que nos assistem de forma remota que o
ato que praticamos ontem nesta Casa, principalmente no que diz respeito ao PLC 66 e
o 65, exclusivamente quanto à legalidade e a constitucionalidade estavam, pelo
despacho proferido pelo juiz da 2ª Vara da Fazenda, doutor Luis Mario [ininteligível],
corretos.
Voltamos agora, depois dessas explicações, às indagações dos senhores
vereadores.
Inicialmente nós estamos aqui com quase duas dezenas de perguntas feitas
pelos munícipes e o primeiro inscrito é o vereador… se Vossas Excelências me
permitirem, o primeiro inscrito é o vereador Luiz Rossini. Quero também consignar que
o vereador Zé Carlos esteve aqui no Plenário, mas por um compromisso, em face do
horário, ele precisou, também, se ausentar.
Mas o primeiro inscrito é o vereador Luiz Rossini. Vamos ver se a gente
consegue entre cinco e dez minutos porque somos poucos, dá para perceber que nós
estamos no máximo em cinco ou seis vereadores presentes para fazerem as
argumentações, considerações e indagações e, evidentemente, respeitando o direito
da réplica e tréplica depois para que no final… no final, não, no segundo momento das
indagações passamos àquelas dos munícipes.
Vereador Luiz Rossini, por gentileza, Vossa Excelência tem a tribuna virtual
entre cinco e sete minutos. Por favor.
SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Primeiro cumprimentar o presidente, os
vereadores presentes, aqueles que estão on-line, estão acompanhando essa audiência
pública, cumprimentar todos os que já se manifestaram na Mesa.

Está circulando nas redes sociais um manifesto, um documento assinado por
algumas entidades em que, tirando alguns adjetivos que expressam algumas opiniões
que eu não quero considerar, faz dois questionamentos que, primeiro: nenhum dos
bens dados listados para serem aportados no Fundo Previdenciário foram atestados
quanto à sua viabilidade e, segundo: que não tem estudo atuarial que garanta a
sustentabilidade do Fundo Previdenciário. A apresentação demonstra o contrário, mas
como eles fazem essa afirmação e está circulando entre os servidores, eu queria que
essas duas afirmações pudessem ser, depois, esclarecidas. Os bens listados foram
atestados, validados? Como é que vai se dar isso? Obviamente que a proposta que
está feita é baseada em estudo atuarial, ou seja, para mostrar o que está sendo
proposto, foi feito esse estudo.
E uma segunda pergunta é… Foi apresentado no anexo 1 já a respectiva de
aporte este ano de R$ 270 milhões no Fundo Previdenciário, [R$] 100 milhões
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Primeiro, dizer que as apresentações foram bastante, na minha opinião,
esclarecedoras, com conteúdo técnico legal bastante aprofundado, mas eu queria
deixar dois questionamentos.
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oriundos, se eu não me engano, da dívida ativa e [R$] 170 [milhões] de imposto de
renda retido de servidores. Pergunta: Após a aprovação do projeto de lei, digamos que
a Câmara aprove o projeto de lei, quais as demais etapas ou ações seguintes até que
você consiga efetivar esse aporte no Fundo Previdenciário ou no Camprev? Então, após
a aprovação da lei quais etapas e qual prazo deve acontecer até que se efetive esse
ingresso, esse aporte de recursos no Fundo Previdenciário?
Basicamente eram essas duas questões neste momento, senhor presidente.
Obrigado.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu solicito que os
senhores secretários e os representantes façam anotações das indagações, que eu
acho que com o bloco de todas nós podemos fazer as respostas até individualizadas a
cada pasta.
Vereador Pedro Tourinho, Vossa Excelência tem a tribuna remota para tanto.
O som não está chegando... Está chegando aí?-SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Ôpa.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI:--A minha fala?
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Agora chegou.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Bom dia, senhor presidente, estou te
ouvindo bem. Está me ouvindo?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Ok.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Bom dia, presidente; bom dia,
vereadores que estão aqui presentes, vereadora Mariana Conti, vereadores — quem
mais que está aqui? Cadê? vereador Professor Alberto... Está só eu, o vereador
Professor Alberto, o vereador Luiz Rossini, vereadora Mariana Conti e vereador André
von Zuben, muito bem… e vereador Marcos Bernardelli —; e bom dia, principalmente,
aos servidores e servidoras que estão assistindo a essa audiência pública certamente
preocupados com o que está sendo feito, com a maneira como está sendo feito, como
não pode deixar de ser com algo tão precioso como o seu direito de aposentadoria.

Todo o sistema de previdência, ele tem um ativo, que é o principal ativo, seu
principal ativo, que é a segurança que o depositário, quem… quem contribui, tem no
agente que acumula os recursos, de que os seus recursos vão ser tratados e
manejados com responsabilidade e que aquilo que é acordado no que diz respeito aos
valores que vão ser oferecidos como os benefícios de aposentadoria e pensão ao final
de toda uma existência de trabalho, vão ser de fato honrados.
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Eu quero começar rapidamente, só lembrando sempre que existe um elemento
de contratualidade que é muito importante em que a gente tem que ter o compromisso
em fortalecer a contratualidade entre o poder público e os servidores.
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Isso a gente sabe que quando há ruptura de contratualidade, o prejuízo é muito
severo — o vereador Gustavo Petta está presente também. Boa tarde, vereador
Gustavo Petta —, o prejuízo que isso produz é muito grande.
Então eu quero só reforçar isso, eu acho que esse princípio tem que ser um
princípio norteador de qualquer intervenção no nosso sistema municipal de
previdência.
Queria também aí já fazer uma pergunta que é o seguinte: qual que é a
garantia que a representação do povo de Campinas, portanto esse Poder Legislativo,
exercida pelo Poder Legislativo, possui de que essa lei autorizativa, ela não impõe a
transformação do Fundo Previdenciário, que abarca cerca de metade do pessoal ativo
de superavitário em deficitário contaminando o todo do sistema? Essa é a nossa... uma
das nossas grandes preocupações.
A gente já ficou muito consternado com o que aconteceu lá em 2016, a gente
sabe que a Prefeitura se comprometeu a pagar de volta esses valores que foram
subtraídos do superavit do Fundo Previdenciário, que era o fundo até então muito
saudável, até hoje um fundo saudável; e a gente sabe que a saúde desse fundo é
imprescindível para assegurar — foi o que eu falei — a cerca da metade do pessoal da
ativa que, quando, no momento das suas aposentadorias, essas pessoas vão ter de
fato o direito a receber o que elas contribuíram ao longo de suas vidas para poder… e o
que foi acordado que elas teriam, lembrando que muita gente ingressa no poder
público, na vida do poder público, porque sabe que essa modalidade de trabalho, uma
das vantagens que ela contém é justamente oferecer regimes próprios de
aposentadoria, que podem gerar uma complementação importante na renda da
pessoa, muitas vezes são somados ao regime geral, as pessoas, às vezes, tem dupla
vinculação etc.
Então essa seria uma contribuição importante que eu gostaria de colocar aqui,
tem várias, várias, várias preocupações, mas essa seria a primeira que eu gostaria que
fosse abordada aqui, tá bom?
É isso. Uma boa tarde. Eu fico aguardando as respostas.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereador
Pedro Tourinho.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Boa tarde, presidente; boa tarde aos
vereadores; boa tarde à equipe da Prefeitura, à equipe da Fipe e boa tarde todo
mundo que está nos assistindo, nos acompanhando nessa audiência pública.
Também teria bastante coisa para dizer, mas eu vou ser muito breve, porque,
às vezes, a gente fala muita coisa e aí gente não é contemplado e se pinça o que se
responde. Então eu vou tentar fazer uma pergunta breve para tentar deixar aí o centro
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A próxima vereadora inscrita é a vereadora Mariana Conti. Vossa excelência tem
a tribuna virtual para suas considerações e indagações.
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da minha questão.
A gente tem visto, inclusive, dialogando com o que o vereador Pedro Tourinho
colocou, a gente tem visto mudanças na regra do jogo com o jogo acontecendo. Isso
gera insegurança para as pessoas, gera insegurança para os contribuintes...
Lembrando que a gente está falando de servidores públicos que prestam serviço
público e que investir no serviço público, investir no servidor também é investir no
serviço público.
Então esse antagonismo entre investir no servidor e investir nos serviços
públicos não existe, na verdade investir no servidor é investir no serviço público e a
gente está vendo aí a importância que os servidores públicos têm nesse momento de
pandemia, principalmente, estão aí na linha de frente do combate à pandemia.
E a gente tem visto uma... mudanças, não é? Então, assim, você teve
recentemente aqui o aumento da alíquota e aí foi colocada — não me lembro se foi
pelo Fernando ou o Thiago que comentou — falou que a mudança, o aumento da
alíquota sem a alteração da modelagem traria mais custo porque aumentando a
alíquota aumenta a alíquota, também, da Prefeitura.
Então, a gente está vendo, assim, na verdade, quando foi essa… teve esse
debate sobre a mudança da alíquota isso não foi colocado dessa forma. Então, a minha
pergunta é o seguinte, a minha pergunta é assim: nós estamos tomando um caminho,
aonde chega esse caminho? Qual é o fim desse caminho? Porque, afinal, a gente tem
visto que as mudanças vão acontecendo, a gente teve o aumento da alíquota, a gente
está tendo aí uma... nesse histórico não se aparece… no histórico, da forma como foi
contada, não se fala, então, de que 2004 a criação do Camprev lidou com uma
situação que foi a situação da extinção da antiga IPMC e do sequestro dos bens dos
servidores e por isso que — qual foi o termo usado? — se usou um termo é…
colocando de… Eu me perdi aqui, não vou lembrar o termo que foi apresentado, mas
como que… querendo dizer que o fundo... o Fundo Financeiro ele não teria, assim,
digamos assim, ele teria nascido sem uma… recursos para tanto.

E aí, naquele gráfico que foi apresentado pela... naquele gráfico que foi
apresentado sobre as saídas apareceu várias coisas, apareceu alíquota suplementar,
Previdência Complementar, foi mencionado aí o regime de contribuição definida, e isso
já apareceu em projeto de lei em 2017, uma transição do regime de Previdência de
benefício definido para contribuição definida, ou seja, qual que é a mudança para as
pessoas que estão nos assistindo entenderem? No regime de benefício definido você
contribui e você sabe o quanto você vai receber, na contribuição definida você contribui
você não sabe o quanto você vai receber porque o que você vai receber vai depender
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E é lógico que nasceu sem recursos para tanto porque os bens que os
servidores… porque os servidores continuaram contribuindo, houve contribuição, ao...
quando teve a criação do Fundo Financeiro você tinha tido contribuição desses
servidores que fizeram parte do Fundo Financeiro. Então, essa é uma questão que
nunca aparece assim nessa narrativa que é construída nessa revisão histórica.
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dos rendimentos.
Então, a minha pergunta é: nesse processo, nesse caminho, nós estamos
tomando um caminho aí, a Câmara Municipal, a Prefeitura, tem decidido por um
caminho que não é, e pelo que a gente tem de experiência e pelo que a gente está
vendo, não encerra agora, vocês mesmos... foi colocado aqui que o rendimento do
Fundo Previdenciário suporta meio por cento do que é o deficit que foi calculado,
então, quer dizer, na verdade, daqui há alguns anos nós estaremos de novo discutindo
a necessidade de aplicação desses outros... essas outras saídas que vocês
mencionaram aí, que aparece no gráfico, que não foi dita, não foi mencionada
verbalmente, mas que aparece no gráfico como alíquota suplementar, Previdência
Complementar, uma transição para um regime de contribuição definida, na qual o
trabalhador contribui e não sabe quanto vai receber? Então, essa é a minha pergunta,
minha pergunta é: qual é o projeto? É importante que aqui se diga qual é o projeto
que se está apresentando para a Previdência de Campinas.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereadora
Mariana Conti.
O próximo vereador inscrito é o vereador André von Zuben. Vossa Excelência
tem a tribuna remota para as suas considerações e indagações.
SR. VEREADOR ANDRÉ VON ZUBEN: Obrigado, senhor presidente.
Antes de entrar no tema, eu queria só fazer um comentário sobre a informação
que o senhor trouxe da decisão da Justiça a respeito da nossa votação de ontem, dizer
que isso só reafirma o que vem sendo feito por esta Casa, na sua presidência, tudo
seguindo direitinho a lei e garantindo transparência, acho que isso é muito importante
para o Legislativo.
Com relação ao tema específico que está sendo apresentado, eu queria antes de
mais nada dizer que eu tenho uma boa experiência a respeito de Fundos de
Previdência, porque há 25 anos atrás eu ajudei a criar o Fundo de Previdência dos
funcionários do Banespa.

Outra questão que eu queria destacar é que o que está sendo feito, ou que foi
apresentado, ele está em consonância com a legislação. Tanto a legislação que criou o
Camprev há 16 anos já previa que se fizesse algo desse tipo, quanto a própria lei
federal, a nossa Constituição, que me remete à necessidade de equilíbrio dos fundos,
coisa que hoje o Fundo Financeiro não tem.
Então, vejam que é um imperativo legal e uma necessidade já prevista e que
nós estamos, agora, dando consequência para isso, isso é muito importante.
A outra questão que eu queria dizer é a seguinte. Essa mudança, por tudo que
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E além de ajudar a criar, eu sou beneficiário desse fundo. Então, eu entendo
muito bem disso, e todo ano a gente analisa estudo atuarial para fundamentar se o
plano está em equilíbrio ou não.
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foi apresentado, ela é uma mudança que vem dar garantias para o servidor público, é
isso que é importante destacar.
O que está sendo proposto é que a gente constitua o processo junto aos fundos,
que dê mais garantia ao servidor público. E isso é fácil de observar quando nós
tivemos, há um tempo, uma dificuldade financeira da Prefeitura, como ficou
complicado honrar os compromissos dos servidores, por conta da Prefeitura estar com
dificuldade de caixa.
E isso é o que vai acontecer. Se a gente não buscar equilíbrio, toda vez que
tiver dificuldade de caixa os aposentados terão dificuldades também em receber os
seus projetos.
Aliás, é bom lembrar que muitos estados, até com bastante frequência em
outras cidades, acontece isso. E não é o que nós queremos, o que nós queremos é
garantia do servidor público. Então aqui está em questão garantir mais condições de
sustentabilidade para a previdência dos servidores públicos.
Queria dizer que o estudo que foi apresentado pela Fipe ele está muito bem
elaborado, muito consistente. Digo isso com a experiência de quem já participou de
elaboração de estudos como esse.
E dizer que no caso de servidores antes de 2004, que estão no Fundo
Financeiro, eles passarão a ter uma garantia maior. E também os servidores que estão
no Fundo Previdenciário não devem se preocupar, porque eles terão garantias para
essa migração.
E inclusive, senhor presidente, eu queria… a minha pergunta é que os técnicos
esclarecessem de forma mais cabal essa minha constatação, pela fala que foi
apresentada, para que não paire dúvidas de que aqueles servidores que estão no
Fundo Previdenciário não correriam nenhum risco com esse processo migratório,
porque além das garantias que tem que ser dadas… tem que ser garantias sólidas, elas
têm que ter ainda uma condição mais segura, de 15% a mais.

E para concluir, aproveitar a oportunidade, mandar um abraço fraterno aqui
para o secretário Panutto, o Tarcísio, o presidente do Camprev, Marionaldo, além dos
demais técnicos que estão presentes. Muito obrigado pela oportunidade, senhor
presidente.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereador
André von Zuben.
Eu vou solicitar a paciência dos senhores secretários, diretores e também a
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Então, essa é a minha pergunta, na verdade eu entendi isso nas falas. Mas eu
gostaria que se reiterasse isso, para que não paire dúvidas para os servidores do
Fundo Previdenciário, que não correm nenhum risco com esse processo. Ou seja, eles
não ficarão contaminados, muito pelo contrário. Com esse aumento vai aumentar o
superavit, o fundo vai ficar mais reforçado.
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anuência de meus pares, que eu já vou incluir as perguntas dos munícipes, e até de
servidores, porque aí nós já realizaremos em bloco até alguma outra dúvida que possa
aparecer na tréplica e réplica dos vereadores.
O Carlos Maia: “Bom dia e saudações para todos na figura do presidente. Se os
representantes da Prefeitura e do Camprev estão presentes, acho que ocorreu ato
falho no convite e presença de representações dos servidores.”
Carlos, essa audiência pública, ela foi publicada no dia Diário Oficial do último
dia 5, na página 25, e ali nós esclarecemos a maneira como haveria a participação
popular. Ontem mesmo a presidente da Associação dos Aposentados, a Silvia Caprini,
ligou para mim, expliquei a ela que nós faríamos essa audiência pública de forma
remota, ela disse: “Não, nós vamos acompanhar, sim, e as dúvidas nós passaremos ou
na sexta mesmo na próxima segunda”, eu conversei com os próprios secretários, então
aquilo que surgir, também, de dúvidas, nós temos tempo suficiente até a segunda
votação, de mérito, e análise das comissões. Dou um outro exemplo. Em uma das
reuniões remotas também realizada aqui quanto ao coronavírus, a Nayara, presidente
do Conselho Municipal de Saúde, ela mandou um ofício, também por e-mail, se
colocando à disposição, e nós incluímos a participação dela e ela fez a participação
também de forma remota. Então ficam aqui esses esclarecimentos, Carlos.
“Bom dia. Meu nome é Margarida e gostaria de fazer uma pergunta para a
audiência de hoje. Pergunto: Considerando a análise atuarial, quantas vidas poderiam
atualmente migar do Fundo Financeiro para o previdenciário sem ameaçar o superavit
financeiro e atuarial do fundo de previdência?”
Eliana Cascaldi: “Bom dia. Vou encaminhar uma pergunta. Foram consideradas
as atualizações necessárias de acordo com a legislação previdenciária vigente no
cálculo atuarial atual?”
Eliana Cascaldi, segunda pergunta: “A modelagem financeira e atuarial
resultante do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária elaborado pelo Camprev
possui aval da Secretaria de Previdência?”

Rosana Bernardo: “Bom dia a todos os vereadores e pessoas envolvidas nesta
pseudoaudiência pública. Inicialmente gostaria de deixar registrado que o formato
adotado pela Câmara Municipal de Campinas para o enfrentamento desta questão do
Camprev sem a nossa participação nos debates é totalmente antidemocrática e
oportunista, na medida que é realizada num período em que as pessoas afetadas não
podem sair de casa por conta do isolamento social impedindo a nossa presença e
participação direta, haja vista que é uma questão que afeta as nossas vidas e de
nossos familiares.” Rosana Bernardo.
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Valéria Cristina Mari Silva: “Qual a confiabilidade que os limites de segurança
financeira do Fundo Previdenciário sejam respeitados uma vez que não se tem clareza
que os aportes e bens disponibilizadas pelo governo sejam suficientes para a
sustentabilidade atuarial do fundo Previdenciário?”
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Rosana, eu já dei aqui as explicações ao signatário da primeira pergunta, ao
Carlos, essa decisão de se realizar as reuniões, audiências públicas, reuniões
extraordinárias, reuniões das comissões, ela foi liberada pela maioria dos senhores
vereadores presentes naquela reunião e assim estamos procedendo desde março. Eu
acho que nós encontramos o caminho certo, sim, porque se não me falha a memória a
Câmara Municipal de Campinas foi a pioneira e hoje até o Supremo Tribunal Federal, as
suas reuniões também estão sendo remotas e a participação aqui, pelo que
vislumbramos dos e-mails e indagações feitas está sendo muito maior, mas muito
maior do que as presenciais pela experiência que tenho.
Valéria Cristina Mari Silva: “Os cálculos dos deficit feitos pela Fipe estão
atualizado de acordo com a nova lei que definiu o aumento de contribuição do servidor
e do município?”
Edna Santos: “Quando da oportunidade de perguntas gostaria de saber. Os
imóveis pertencentes ao FAS e ao FASC” — está certa a leitura? — “e alguns em
péssimo estado de conservação, de baixo valor no mercado imobiliário, duas áreas
invadidas e o localizado na Avenida Prefeito Faria Lima, atualmente ocupado pelo
Hospital Municipal Mário Gatti, irão de fato constituir valor significativo na
comercialização?”
Carlos Maia: “O texto do artigo 144-A, seus incisos e parágrafos, foi proposta da
FIPE dentro da sua contratação? Foi feita análise jurídica sobre os repasses? Não
identificamos a Tabela citada.”
A Eliana Cascaldi: “Gostaria de saber se o CMP” — conselho municipal de
previdência deve significar essa abreviação — “emitiu um parecer sobre esse PL?”
Eliana Cascaldi: “Em função da Pandemia, diante da oferta de entrada de
dividendos da SANASA, ente não integrante do Instituto qual a expectativa de lucros?”
Maria Terezinha Pereira Amaro: “Nós, aposentados do Camprev, não
concordamos com essa audiência em âmbito virtual, queremos que essa discussão seja
realizada em oportunidade presencial para podermos refletir e aprovar esse projeto.
Esse momento não é adequado para essa discussão onl-ine.”

Sylvia Teixeira: “Por que a PMC não está adotando outras medidas para diminuir
esse deficit da previdência, como venda de imóveis, diminuição de contratação de
funcionários comissionados, etc… onde podemos ver o que está sendo feito para
diminuir esse deficit e como poderemos acompanhar isso?”
Eliana Cascaldi: “Presidente Bernardelli poderia avaliar essa audiência e dividi-la
em duas etapas? Não haverá tempo para o debate para nós servidores e aposentados.”
Eliana, eu não tenho absolutamente nada, se dúvidas existirem, considerações
a serem realizadas, antes da segunda votação, se assim decidirem as comissões de
Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
48 de 59

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 37131-6059 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

CMCTRA202000008

Terezinha, Maria Terezinha, faço aqui como resposta as duas já anteriormente
realizadas e perguntas com o mesmo conteúdo.
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mérito, de nós realizarmos outra audiência para complemento às dúvidas existentes.
Chegou mais uma. Cláudio Marques: “A norma geral que exige 75 anos como
critério para adequação de superavit entre receita e despesa tem como ser flexibilizada
pelo município?”
Então, senhores, as perguntas evidentemente estão aqui realizadas, é claro que
nós respeitamos a todas, mas algumas são direcionadas à Mesa e à presidência, então
eu já tomei a iniciativa de dar o posicionamento. Eu solicito que Vossas Excelências
iniciem as respostas primeiro pelas indagações dos senhores vereadores e na
sequência dos munícipes, dos servidores. Dá para se perceber aqui, até para que
possamos passar a réplica e, se o caso, a tréplica de alguma dúvida ainda existente.
Vocês, por favor, me… Ou se elejam aí quem quer começar a falar primeiro.
Marionaldo? Por gentileza, presidente do Camprev, Marionaldo, Vossa Excelência tem a
palavra para suas considerações e respostas. Pois não.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Bom, primeiro também as
perguntas, antes de mais nada, são extremamente oportunas, porque nós estamos
falando o debate não é simples mesmo, ele é complexo, a questão é complexa [falha
do áudio] para todos, inclusive entendimento; e esse debate está proporcionando as
perguntas que vieram aqui, elas são bastante oportunas para a gente dirimir dúvidas
de quem está… quem as fez e também para quem está assistindo.
Também gostaria de cumprimentar o vereador André von Zuben lá, tive imenso
prazer, vereador André von Zuben, de trabalhar contigo lá na gestão, você e o Yabiku
acrescentaram na Administração Pública lá, ajudando no trabalho diário nosso. Então
um abraço, parabéns. Você retornou aqui à Câmara; e também registrando aqui os
dois que... vereadores que saíram e que voltaram, que é o vereador Jota Silva e o
Paulinho. Dois camaradas que nós conhecemos de grande coração.

Primeiro… primeira coisa: da contratualidade entre a administração pública e
nós, servidores públicos, como foi bem colocada pelo vereador Pedro Tourinho. Nós
não estamos fazendo ruptura nenhuma, nós estamos agregando valores financeiros
para poder garantir a aposentadoria dos servidores, como o André von Zuben já falou,
ele estava com a gente lá, nós temos dois regimes, o regime de repartição simples,
que é fluxo de caixa e outro capitalizado, o que significa, como aconteceu em 2018,
quando nós chegamos ao final de 2018, ainda no advento da crise, se tem recurso no
caixa para poder pagar, a gente paga, se não tem: ou parcela ou atrasa; esse é o
regime de repartição simples, é o regime do Fundo Financeiro.
Então, nós não estamos fazendo ruptura nenhuma, nós estamos fazendo aquilo
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Mas voltando aqui ao debate. Primeira questão que está colocada... nós vamos
nos dividir aqui, porque colocaram bastante temas para nós. Então eu vou falando
algumas coisas, depois os técnicos e o secretário poderão também acrescentando aqui
se eu não… para a gente tentar responder para todos aqui.
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que as regras da… as regras permitem que a gente faça, a compra de vidas, e nós
vamos utilizar, na medida que a gente vai trabalhar, nós vamos, como foi colocado
aqui, existe o superavit que é oriundo dos investimentos dos recursos aferidos pelos
trabalhadores e pelos entes, isso dá um superavit. E também nós estaremos colocando
outros recursos que hoje não estão postos na mesa, que são os recursos apresentados
aqui para nós, para poder aumentar esse superavit e só assim com o superavit nós
procedermos com aquela margem de 15% de segurança a compra de vida, a
transferência de servidores do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário de forma
que a gente possa fazer essa transferência, porque, nós do Fundo Financeiro, eu, o
Pedro Tourinho, que é vereador, os... a maioria... esses 15 mil servidores do Fundo
Financeiro é um fundo extinto na sua origem, ele vai extinguindo à medida que nós...
amanhã ou depois nós vamos... a gente vai morrer, ele vai ser extinto. Então, ele já
tem um prazo de validade, mas só que ele carece hoje de sustentabilidade, esses
servidores precisam dessas garantias e esse projeto ele traz.
Quando é perguntado aqui: qual é o projeto? O projeto que nós estamos
discutindo aqui é projeto de sustentabilidade, é agregar valor, nós não estamos tirando
nada de ninguém, nós não estamos tirando recurso de ninguém, nós estamos
agregando, a municipalidade está colocando recursos para garantir o agora, o depois,
e muito depois quando nós não estivermos aqui, nós do Fundo Financeiro.
Então, não estamos fazendo ruptura, estamos agregando valores financeiros
para poder, através do superavit, comprar vida. E aí, o aumento da alíquota, a
vereadora colocou aqui — muito bem colocado, aliás — o aumento da alíquota ele
surgiu com a Emenda Constitucional 103, mas o projeto, lá na... na hora que a gente
começou a discutir o projeto de sustentabilidade, lá em 2004, no relatório da Caixa
Econômica Federal de 2004 e no relatório do Banco do Brasil em 2006, ele já
anunciava que nós teríamos que alterar as alíquotas dos servidores e patronal.

E com relação ao CMP, a Eliana, professora Eliana, ela é uma frequentadora
assídua do nosso... do Camprev, que deve ser feito, assim como ela, todos os
servidores têm que participar, mas ali a representatividade se dá através do processo
legítimo, que é uma eleição onde os pares elegem os seus representantes, sejam
aposentados e pensionistas, para poder compor o Conselho Municipal de Previdência.
O Conselho Municipal de Previdência, nós dialogamos com ele, sim, a todo
momento, inclusive a professora Eliana esteve em algumas audiências com a gente
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Então, o projeto de sustentabilidade ele iria apresentar proposta, ele iria
apresentar proposta de alteração da alíquota, mas veio a Emenda Constitucional e nos
obrigou a fazer alteração da alíquota porque já não é sustentável, aquilo que é
recolhido dos servidores a título de Contribuição Previdenciária e mais o patronal, há
muito tempo ele está desequilibrado, então a questão da alíquota sempre esteve desde
a origem do Camprev, em algum momento poderia ser feito a alteração. Mas, a
Emenda Constitucional veio e alterou. E nos estudos colocados para nós aqui, já leva
em consideração o que aprovar da lei a questão da alíquota.
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para poder tirar as dúvidas, conhecer o que está sendo feito. Então, a gente sempre
dialogou, sempre teve, sim, a participação efetiva do Conselho. Isso é condição que o
Conselho participa. E agora, mais do que nunca, uma vez autorizado pela Câmara
Municipal, promover esse plano de sustentabilidade autorizando o município de
Campinas a agregar esses valores financeiros, o CMP terá um papel capital. Ele vai
aprovar as vidas, quem será transferido, isso será ele que vai promover isso.
E aí concluindo aqui um pouco da minha fala, depois eu posso retornar, ainda…
quando a gente em uma etapa ainda seguinte será submetido à Subsecretaria de
Previdência, e lá a Subsecretaria de Previdência tem regras que falam o seguinte: o
que tem que ser aportado tem que ter liquidez, solvência.
E aí… então, o que nós estamos aportando, seguramente, tem liquidez e
solvência para poder garantir esse superavit e comprar as vidas dos servidores na
quantidade que o estudo atuarial vai definir.
Eu acho que da minha pergunta, se eu não esqueci, eu vou passar aqui para os
meus pares, para que eles possam acrescentar se tem coisas que eu deixei de falar
aqui.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, senhor
presidente Marionaldo.
Eu quero dar sequência ainda do contexto de secretário, passar a palavra ao
secretário de Finanças, secretário Tarcísio Cintra. Naquilo que diz respeito às
indagações, eu quero crer que Vossa Excelência tenha feito as anotações,
principalmente… ou estritamente relacionado a sua pasta, por favor.
SR. TARCÍSIO GALVÃO DE CAMPOS CINTRA: Boa tarde a todos. No tocante
à dúvida que eu entendi que seja da Secretaria de Finanças, em relação aos valores a
serem aportados nos itens 1, 2, 3 e 4, que seria o capital da Sanasa, o fluxo anual do
Imposto de Renda Retido na Fonte, os recebíveis e o fluxo anual da dívida ativa, bem
como os recebíveis da folha de pagamento.
Então a folha de pagamento ela é licitada a cada cinco anos, nós estamos
licitando esse ano. Então não vai entrar no cálculo esse ano, somente no próximo… no
cálculo da próxima licitação, daqui a cinco anos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, Tarcísio.
Secretário Panutto, as suas considerações e respostas àquilo que diz respeito a
vossa pasta.
SR. PETER PANUTTO: Bem, boa tarde, já passamos da hora do almoço. Bem,
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E os dividendos da Sanasa, o imposto de renda retido na fonte e o fluxo da
dívida eles foram calculados com base na média dos últimos anos. Então a expectativa
que se tem deste recebimento é que ele suporte plenamente aos valores previstos no
projeto.
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presidente e demais presentes, acho que tiveram alguns questionamentos sobre
constitucionalidade, legalidade.
E como já foi apontado no início, esse projeto ele nasce de um estudo da Fipe, e
tramitou na secretaria, passou por análise tanto de Finanças, quanto pela minha
secretaria, análise pelos procuradores. Então, estamos muito tranquilos com relação a
isso, atende as novas diretrizes das emendas constitucionais recentes a respeito de
reforma da previdência.
Na verdade, o que se busca é garantir um respiro aí financeiro por parte do
Camprev, para que o município não precise ficar injetando aí nessa faixa de R$ 600
milhões ao ano para suprir o deficit do Camprev e, claro, possa usar esse valor em
políticas públicas, como saúde, educação, transporte e outros tão importantes.
Com relação a uma munícipe, salvo engano Eliane, presidente, ela coloca:
“Gostaria de saber o que mais está sendo feito, para a Prefeitura também alienar
imóveis”.
Quero dizer que o PLC, esse projeto de lei para alterar a Lei Complementar do
Camprev, ele prevê a possibilidade no futuro da Prefeitura mandar outro projeto de lei
para a Câmara para alienar imóveis em benefício do Camprev.
Então essa previsão existe. Até discutiu-se a possibilidade de incluir alguns
imóveis da Prefeitura desde logo no PL para fins de alienação, mas nós entendemos
por bem deixar isso para um segundo PL que venha a municiar o Camprev desse
benefício financeiro. Então, sim, essa possibilidade de o Executivo alienar bens em
benefício do Camprev está previsto no próprio PLC aqui, objeto da discussão.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, secretário
Panutto, algumas indagações também, ou uma parte dela, endereçadas aos
representantes da Fipe.
Por gentileza, Fernando, você tem a palavra para suas considerações e
respostas.

Como bem disse o secretário de Assuntos Jurídicos, o Panutto, a questão dos
imóveis, eles estão sendo direcionados para um segundo PL para outra possibilidade de
lote com aporte desse tipo de patrimônio. O que existe agora neste PL são apenas
alguns imóveis desses fundos, do FASC, que é o Fundo de Assistência da Câmara e do
fundo anterior do Executivo, que são imóveis que já estão na propriedade do Camprev
só que para que haja autorização da transposição deles para a modelagem é
necessário que eles venham através dessa lei, mas os recursos decorrentes da
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SR. FERNANDO RODRIGUES DA SILVA: Eu vou procurar responder as
questão levantadas primeiramente pelo vereador Luiz Rossini. Então, em relação ao
vereador Luiz Rossini, ele questiona sobre a questão os bens listados, se eles foram
atestados porque está correndo alguma discussão de que teria sido transposto nesta
lei algum tipo de bem que não teria atestamento.
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alienação ainda não estão previstos para essa primeira etapa de compra de vidas. Os
recursos destinados para a compra de vidas nesse primeiro lote são só recursos
financeiros líquidos, são recursos decorrentes de alienação da folha, são recursos
decorrentes de dívida ativa já desvinculada de qualquer vinculação constitucional ou
legal. Ou seja, esse primeiro rol de ativos que está sendo encaminhado para
possibilitar e fundamentar a revisão da segregação de massa no seu primeiro lote são
recursos financeiros, os recursos de natureza imobiliária, eles estão sendo deixados
para uma segunda etapa após a avaliação da administração dos imóveis que ela valia
que devem ser destinados para essa finalidade.
A outra questão ainda do vereador Luiz Rossini é sobre estudo atuarial. Basta
ver. Na verdade houve uma antecipação no encaminhamento nesta proposição de
vários estudos que são, na verdade, estudos que nós devemos apresentar, ou seja, o
Camprev, a Prefeitura, deverá apresentar posteriormente à Secretaria de Previdência,
conforme disciplina o artigo 60 da Portaria 464. Mas para demonstrar de que há uma
viabilidade técnica em relação à proposição, todos os estudos que foram realizados,
eles estão juntados, inclusive os de atualização, teste aderência, tudo aquilo que o
Thiago aqui explicou de forma sintética está baseado em estudos que estão juntados,
a administração municipal resolveu juntar esse conjunto de estudos que estão
detalhando e possibilitando a revisão da segmentação.
Agora, a garantia. Eu vi que houve uma discussão sobre a garantia das
medidas. Como nós dissemos, as garantias, elas estão dadas com recursos de termos
líquido.
A primeira fase, como nós dissemos, foi a fase de estudo, a segunda agora da
aprovação da lei autorizativa e vai ter a fase de viabilização da medida. Os estudos
terão que ser atualizados, haverá… Uma vez definido que os recursos são aqueles que
deverão ser firmados pelos servidores das respectivas áreas, demonstrando que são
aqueles recursos mesmo, que têm aqueles recursos em caixa para serem transferidos,
será feita a submissão disso ao Conselho Municipal de Previdência, que vai averiguar a
qualidade disso e posteriormente é efetivada... efetuada a transferência dos servidores
e das responsabilidades das folhas para o Fundo Previdenciário.

Então não há problemas de que haja, como foi dito, uma contaminação em
relação à questão dos fundos, os fundos já estão devidamente apartados e à
Secretaria de Previdência basta verificar o que está disposto na Portaria 464,
principalmente a partir do artigo 60, só poderá ser viabilizada transferência… revisão
de segregação da massa com transferência de vidas, ou transferência de
responsabilidade, ou transferência de reservas matemáticas de um fundo deficitário
para um fundo previdenciário desde que haja superavit, e o superavit vai ser garantido
com recursos líquidos praticamente diretamente do Tesouro tirando o recurso da
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Então não… Na proposta estabelecida para esse primeiro lote, o que dá garantia
para esse primeiro lote são os recursos que estão listados na lei, fora dos imóveis que
são destinados para uma segunda etapa.
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Sanasa; e basta ver que há um parágrafo logo abaixo da discriminação dos valores que
serão determinados para esta finalidade, que caso haja, por exemplo, qualquer
problema, aconteceu uma crise hídrica, a Sanasa tem problema do ponto de vista com
relação aos recursos de passar dividendos. O que é que a Prefeitura tem que fazer? Ela
tem que naturalmente socorrer essa situação, tem que aportar o recurso faltante.
Então qualquer dos recursos líquidos que a Prefeitura apresentando para
embasar essa transferência de vidas, a Prefeitura vai garantir o recurso para que não
haja descontinuidade.
Por fim, em relação à questão de contribuição definida, contribuição... benefício
definido, essas questões que o Thiago apresentou são apenas para ilustrar, no caso
aqui do regime próprio de previdência, os benefícios são benefícios definidos. A
contribuição definida, ela é só aplicável para o regime de previdência complementar,
que foi isso que eu entendi que foi o objetivo da explicação do Thiago.
Então com o benefício definido, o servidor sabe o que efetivamente ele vai
receber enquanto benefício, o problema é que a gente também sabe quais são as
obrigações que o Tesouro vai ter em relação a cada um dos benefícios, tanto é que a
gente já materializou: cada benefício custa para o Tesouro mais [R$] 1,1 milhão que
ele vai ter que aportar, porque ele já sabe quais são os benefícios que as pessoas vão
receber, são os benefícios que estão estabelecidos na legislação municipal.
Então a Prefeitura… está escrito na própria Constituição Federal, ela tem que
cumprir e pagar o benefício definido, o que falta é a parte do custeio, que é isso que a
proposição aqui visa dar garantia aos servidores.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: A vereadora Mariana
Conti se inscreveu para a réplica e eu só peço um pouquinho da paciência da
vereadora, porque nós recebemos no momento das suas respostas ainda mais uma
indagação de um munícipe, deve ser servidor.
Waldomiro Mangueira Figueiredo Junior: “Como os imóveis não serão
transferidos nesta 1ª fase, o aporte dos Dividendos da Sanasa, o IRRF, Dívida Ativa e
ou outros recebimentos da Prefeitura, se repassados ao Camprev, vão aliviar a
cobertura de deficit financeiro efetuado pela PMC? Não são os mesmos valores, mas
repassados diretamente ao Camprev?”
SR. FERNANDO RODRIGUES DA SILVA: É. Eu vou responder essa questão e
vou pedir o complemento do Thiago, porque essa é uma das perguntas mais
importantes desse processo.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Então, vamos lá.
SR. FERNANDO RODRIGUES DA SILVA: É porque na verdade é o seguinte…
Ele... está tendo duplicado aqui? Ah!
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Eu gostaria que vocês elegessem um para responder. Fernando?
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Então, a Prefeitura ela... é... se você buscar no balanço da Prefeitura, o deficit
atuarial, esses [R$] 27 bilhões está inscrito no deficit, então, do ponto de vista
atuarial, o deficit ele causa uma situação no balanço de demonstrar que a Prefeitura
tem um problema de insolvência, porque o deficit está colocado dentro do balanço da
Prefeitura. Esse é o deficit atuarial.
O deficit financeiro ele se materializa em cada exercício. Você vai lá, faz o
cálculo das receitas e da despesa e verifica se as receitas são suficientes ou não.
Sendo insuficiente, há a cobertura da insuficiência, que é um recurso que se faz
anualmente. Na medida em que a Prefeitura estabelece na sua legislação de que ela...
ela vai vincular recursos para finalidade de cobertura dessa insuficiência, então ela
muda a classificação contábil do recurso que está sendo oferecido, e mais ainda, ela
não só muda a classificação contábil como ela também está dizendo que o
compromisso daquele recurso, ou seja, ela está vinculando o recurso para uma
despesa previamente estabelecida. Então, eu acho que essa é uma informação
importante para dizer.
Só que quando a gente oferece esses recursos nesse primeiro lote, nós estamos
dizendo o seguinte, esses recursos dão conta da primeira operação no primeiro lote,
mas o que a lei também prevê é a própria modelagem para outras operações futuras
com outros recursos. Então, acho que é isso que é importante deixar bem claro.
Então, a Prefeitura vai diminuir o repasse com essa medida? Sim, porque ela vai
utilizar a lógica atuarial para dar garantia que os recursos que vão ser transferidos,
eles tenham uma possibilidade de casamento, que é uma outra parte que vai acontecer
na parte de operacionalização aqui.
Existe o estudo que é um estudo de ALM, aonde você casa o ativo e o passivo,
no momento em que nós realizarmos a transferência de vidas, a Prefeitura terá que
demonstrar, o Camprev, na verdade, vai ter que demonstrar para a Secretaria de
Previdência que ela tem recursos hoje e ao longo do tempo para bancar todo aquele
lote de transferidos. É como se fosse o seguinte: para cada pessoa que for transferida
do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário eu já tenho que transferir o recurso
para pagamento do benefício dele até quando Deus permitir a existência do
aposentado ou do pensionista.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, Fernando.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Quando ela perguntar alguma coisa, você
[ininteligível] que eu vou dar espaço para você responder alguma coisa que você viu
que seja importante.
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Bom, enfim, na verdade, eu quero, na
verdade-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereadora, nós não
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Vereadora Mariana Conti, Vossa Excelência tem a tribuna para réplica.
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estamos…
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:--ser mais direta em relação à pergunta
que eu fiz, porque a gente tem visto que tem medidas sendo tomadas e aí elas vão
vindo uma atrás da outra, então a gente teve agora recentemente aumento da
alíquota, a fusão das massas agora e... que é essa proposta que está em debate, e a
minha pergunta é: já podemos prever que os próximos passos é alíquota suplementar,
Previdência Complementar, transição para o regime de contribuição definida?
Essa é a minha pergunta. Isso está colocado no horizonte? E eu digo isso
porque isso não é uma novidade, isso apareceu em um projeto de lei que foi
apresentado pelo prefeito Jonas Donizette em 2017, houve um questionamento e esse
projeto não foi para frente. Então, isso já foi apresentado, Previdência Complementar,
com regime de contribuição definida, com a possibilidade de alíquota suplementar. A
questão que eu coloco é: isso está no horizonte? Porque uma vez que, como foi
colocado agora até nessa fala que o Fernando acabou de mencionar, se a Prefeitura
não consegue comprovar que ela consegue fazer equacionar e se tem no horizonte
essas outras mudanças?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereadora
Mariana Conti.
Eu quero passar a palavra para o vereador Professor Alberto. Vereador
Professor Alberto, você chegou logo na primeira hora. Por gentileza, vereador, as suas
considerações. Vereador Professor Alberto.
SR. VEREADOR PROFESSOR ALBERTO: Oi. Boa tarde já, nobre presidente,
aos secretários, a todos.
Eu estou acompanhando e achando importante esse debate, parte dos meus
questionamentos têm sido contemplados, então eu agradeço pela oportunidade.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereador
Professor Alberto, sempre presente, quase todas as nossas audiências também.
Presidente Marionaldo, Vossa Excelência tem a tribuna virtual para respostas a
indagações e posicionamentos da réplica da vereadora Mariana Conti.

É lógico que a Emenda Constitucional nº 103 ela já estabelece, por exemplo,
que o regime de previdência complementar será necessário. Outros ajustes que serão
ainda regularizados por lei que o governo federal, quanto à emenda constitucional,
virão, isso é o horizonte.
Mas o que nós estamos debatendo aqui, os elementos postos para nós aqui do
plano de sustentabilidade, são esses elementos garantidores para hoje. E aí o
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SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Bom, vereadora Mariana Conti, é
assim, com relação ao horizonte. Primeiro, o projeto que está sendo colocado aqui
para sustentabilidade, o que tem nele, o que está colocado para hoje é isso.
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horizonte.
Nós vamos ter agora um processo eleitoral do município de Campinas, e aí virá
outra administração e ela vai ter que fazer o debate disso daí e traçar os próximos
horizontes. Mas a decisão política desse governo foi [ininteligível] esse projeto, que
garanta sustentabilidade, com o dinheiro na veia… nós não estamos falando aqui de…
são dinheiros que são recursos que entram e eles vão aumentar o superavit, para que
a gente possa proporcionar a compra de vidas do superavit que a gente já tem hoje,
dos investimentos que nós fazemos.
Então, a questão das alíquotas, se nós não tivermos a alternativa como estão
propondo agora, de trazer recursos garantidores, bens ativos de direito, aí nós
voltamos a discutir sim… o governo que tiver aqui vai discutir sim a alíquota
suplementar, porque o regime já diz que ele é… hoje nós trabalhamos dentro da linha
que é deficitária dentro do regime financeiro, e quando não tem outra alternativa, vai
ter que ser discutida a alteração das alíquotas.
Mas não é isso o que nós estamos discutindo, a alteração da alíquota veio pela
emenda. Com certeza em um estudo já, desde 2004, quero dizer, pelo próprio
balanço… do estudo que a Caixa Econômica apresentou, e em 2006, que o Banco do
Brasil apresentou, ele já acenava com a alteração das alíquotas.
E nós estamos fazendo isso em 2020, com a Emenda Constitucional 103. E se…
e nós estamos agregando valores, com bens, ativos e direitos, que o artigo 249 da
Constituição já estabelece.
Eu não sei se eu respondo aí… agora o horizonte daqui a pouco nós teremos o
processo eleitoral e encerra aí… os governos… vai ter outro prefeito ou outra prefeita
aqui na cidade de Campinas, e eles vão ter que dar sequência sim a essa discussão.
Porque como eu falei, os debatedores aí: saúde com [R$] 1,5 bilhão do
orçamento; educação [R$] 1,2 bilhão; e o Camprev [R$] 1,1 bilhão. Então isso vai
estar no debate, vai estar no horizonte do debate das discussões, e nós temos que
estar atentos sim.
E eu, como servidor, vejo e olho por um projeto que nós estamos fazendo aqui,
é estabelecer a sustentabilidade da minha aposentadoria. Daqui a alguns dias eu estou
me aposentando, estou encerrando meu ciclo enquanto servidor aqui, e eu vejo nesse
projeto que me dá garantias para a minha aposentadoria, para quem já está hoje e
para quem vai aposentar.
Presidente

“Presidente, uma dúvida”, da Eliana Cascaldi, “Quantas vidas serão repassadas
nesse primeiro lote?”
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Ela perguntou, realmente? Mas e
que já foi dito, Eliana?
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SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI:
Marionaldo, eu tenho uma indagação direcionada à vossa pessoa.
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Na apresentação que o atuário fez, pelo montante de recursos que vão ser
injetados na veia, hoje, pela Secretaria de Finanças, e já foi apresentado, há uma
estimativa de transferência, nesse primeiro momento, de 7.302 vidas, benefícios que
serão transferidos neste primeiro momento, mas isso, ainda assim, nesse estudo
prévio que a Fipe fez, vai ser apresentado, o estudo tem que ser apresentado ao CMP e
ali vai ser definido 7.302 vidas. Esse processo, aprovado pelo Conselho de Previdência,
submetido e aprovado por eles, nós vamos fazer a transferência de vidas e benefício
via Diário Oficial nominalmente, por matrícula, todo mundo vai saber quem está sendo
transferido, que é assim que manda a regra da transparência e será feito de todos
esses servidores, 7 mil a princípio é o está sendo apontado pelos valores, os aportes
que a Prefeitura está fazendo.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, presidente
Marionaldo.
Nós não temos mais vereadores inscritos a discussões nem indagações dos
munícipes. Quero crer que nós chegamos a bom porto. O objetivo foi alcançado com os
esclarecimentos, com os pontos aqui abordados.
Eu quero fazer um agradecimento especial aos vereadores: ao vereador André
von Zuben, ao vereador Gustavo Petta, ao vereador Jorge da Farmácia, ao vereador
Luiz Cirilo, ao vereador Luiz Rossini, à vereadora Mariana Conti, ao vereador Pedro
Tourinho e ao vereador Professor Alberto, que não só participaram ativamente da
nossa audiência como também engrandeceram a Mesa com as suas presenças.
Eu quero, mais uma vez, agradecer também a presença dos secretários Peter
Panutto, secretário Municipal de Assuntos Jurídicos; secretário Tarcísio Cintra,
secretário Municipal de Finanças; do Marionaldo Maciel, presidente do Camprev; do
Paulo Fonseca, assessor da presidência do Camprev; do Fernando Rodrigues da Silva e
do Thiago Duarte de Oliveira, representantes da Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas, Fipe, que mais de uma aqui estiveram e com toda a postura de
tranquilidade. Se a todas as indagações nós não conseguimos respostas, mais para
uma grande maioria assim o foi.

Ficam aqui os nossos agradecimentos, mais uma vez desejando a todos um
extraordinário Dia dos Namorados.
Pois não.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Vereador Luiz Rossini, pela ordem.
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Nós estamos encerrando 13a Audiência Pública pelo sistema de deliberação
remota daqui da Câmara Municipal de Campinas publicado no Diário Oficial do dia 5 de
junho na página 25 que teve como objetivo: Audiência Pública para debater o PLC
26/2020, Processo 232.629, de autoria do Prefeito Municipal, que “Altera a Lei
Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004, que cria e organiza o Instituto de
Previdência Social do Município de Campinas - Camprev e dá outras providências”.
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SR. PRESIDENTE
encerrando a Sessão.

VEREADOR

MARCOS

BERNARDELLI:

Eu

já

estou

Eu agradeço a participação de todos os senhores. Muito obrigado e tenhamos
todos um bom final de semana.
– Audiência encerrada às 13 horas.
[fim da transcrição]

Marcos Bernardelli
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PRESIDENTE

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
59 de 59

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 37131-6059 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

ANEXO 3: OFÍCIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA COM ENDOSSO AO
PLC 26/2020

CI 5334

99
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ALM
Asset Liability
Management
MÉTODO: FRONTEIRA
EFICIENTE
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Ativos Ilíquidos

Passo 3
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Passo 4

Análise dos Resultados:
- Fronteira Eficiente

Passo 5
Decisões Estratégicas
2

CONSTRUÇÃO MATEMÁTICA DE CENÁRIOS
Valores auto-regressivos
• Cada estado da economia é modelado como um vetor, cujas
componentes são os retornos dos ativos;
•

Seja 𝑥𝑡 o estado da economia no momento 𝑡 e 𝑥𝑡+1 o estado
da mesma no momento 𝑡 + 1;

•

Busca-se modelar o estado futuro da economia como uma
auto-regressão ao presente, isto é:

𝒙𝒕+𝟏 = 𝒇 𝒙𝒕 + 𝒆𝒕+𝟏

3

CONSTRUÇÃO MATEMÁTICA DE CENÁRIOS
Entendendo os Vetores Auto-regressivos
• Na ausência de acontecimentos próprios do tempo 𝑡 + 1, a economia no tempo
𝑡 + 1 poderia ser explicada como uma função do que se conhece no tempo 𝑡;
• Os erros 𝑒𝑡+1 explicam a parte imprevisível da economia;

• Em suma, a economia no futuro pode ser explicada pela soma de uma parte
previsível com uma parte imprevisível;
• Não se espera prever a parte imprevisível, logo a esperança matemática dela é
zero. Espera-se que a parte imprevisível siga distribuição normal;
• A parte imprevisível também é conhecida como ruído branco gaussiano multidimensional.

4

CONSTRUÇÃO MATEMÁTICA DE CENÁRIOS
Estimação de parâmetros
• Os parâmetros para a parte previsível foram estimados utilizando um modelo de
decaimento, atribuindo-se pesos menores a observações intuitivamente menos
prováveis (por exemplo, explosão inflacionária do ano de 2002, crise financeira
de 2008 etc.);

• O modelo foi construído utilizando retornos mensais no período de março de
2016 a janeiro de 2020.
• A data-base adotada é março de 2020.
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CONSTRUÇÃO MATEMÁTICA DE CENÁRIOS
Estimação de parâmetros
• Utilizamos também nesta construção de cenários, as projeções dos índices no
horizonte de 5 anos;
• Como base, consideramos o Cenário Focus, compilado pelo Banco Central;

• A partir das projeções e simulações de cenários, obtivemos diferentes árvores de
cenário, semelhantes ao ilustrado no slide seguinte.

6

SIMULAÇÃO ESTOCÁSTICA PARA O IBrX

7

CAPITAL MARKET LINE

8

FRONTEIRA EFICIENTE
A fronteira eficiente é o conjunto de estratégias ótimas
que maximizam o retorno para cada nível de risco.

Retorno Esperado

Fronteira Eficiente

Risco

9

FRONTEIRA EFICIENTE
• A fronteira eficiente representa as carteiras ótimas de ativos financeiros;
• Com determinada combinação de ativos propicia o menor risco, dado
certo nível de retorno;
• Ao fixarmos o risco desejado para uma carteira de investimentos, teremos
à nossa disposição infinitas carteiras passíveis de construção;
• Se escolhermos, dentre elas, a de maior retorno esperado, estaremos nos
posicionando sobre a Fronteira Eficiente;

• Analogamente, podemos fixar o retorno desejado e selecionar aquela
carteira que apresente o menor risco.
10

FRONTEIRA EFICIENTE

Retorno Esperado

Fronteira Eficiente

Mesmo Risco,
Maior Retorno

Mesmo retorno,
Menor risco
Estratégia Atual

Risco
11

Cenário econômico
Projeções
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CENÁRIO ECONÔMICO
PROJEÇÕES
•
•
•
•

Cenário Focus – Banco Central;
Data-base: 24/07/2020;
Horizonte: 5 anos;
Os valores correspondem às medianas das taxas médias anuais.

ANO

SELIC

IPCA

INPC

PTAX – fim
de ano

PIB

2020

2,66%

1,67%

2,18%

5,20

-5,77%

2021

2,25%

3,00%

3,35%

5,00

3,50%

2022

4,15%

3,50%

3,50%

4,80

2,50%

2023

5,50%

3,25%

3,50%

4,80

2,50%

2024

6,00%

3,25%

3,50%

4,80

2,50%
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CENÁRIO ECONÔMICO
PREMISSAS DE RETORNO PARA AS CLASSES DE ATIVOS
•
•
•
•
•
•

Renda Fixa (Ativa)
Renda Variável (Ações)
Multimercados
Private Equity
Fundos imobiliários
I. Exterior – MSCI World

SELIC + 1%
SELIC + 7%
SELIC + 3%
IPCA + 8%
SELIC + 2%
ΔPTAX + T-Note 10y + 6,33% a.a. (= 8,62%)
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CENÁRIO ECONÔMICO
RESTRIÇÕES SOBRE AS CLASSES DE ATIVOS
•
•
•
•
•
•

Renda Fixa
Ações
Multimercados
Private Equity
Imobiliários
Inv. Exterior

Livre
No máximo, 30%
No máximo, 10% (respeitado o limite de 30% de RV)
No máximo, 5% (respeitado o limite de 30% de RV)
No máximo, 5% (respeitado o limite de 30% de RV)
No máximo, 10%
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Resultados
RPPS do Município de Campinas
Fronteira Eficiente
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NÃO IMUNIZADO
Títulos Públicos Federais

04/Ago/2020

Papel IPCA

NTN-B - Taxa (% a.a.)/252

Código SELIC

Data Base/Emissão

Data de
Vencimento

Tx. Compra

Tx. Venda

Tx. Indicativas

PU

760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199
760199

15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000
15/07/2000

15/05/2021
15/08/2022
15/05/2023
15/08/2024
15/05/2025
15/08/2026
15/08/2028
15/08/2030
15/05/2035
15/08/2040
15/05/2045
15/08/2050
15/05/2055

-0,5327
0,2962
0,5987
1,2807
1,6367
1,9780
2,4360
2,7951
3,1922
3,5175
3,7188
3,7390
3,7580

-0,5612
0,2697
0,5711
1,2547
1,6172
1,9547
2,4083
2,7664
3,1646
3,4684
3,6911
3,7108
3,7210

-0,5542
0,2800
0,5839
1,2649
1,6215
1,9699
2,4227
2,7800
3,1800
3,4966
3,7054
3,7300
3,7420

3.515,969543
3.774,270129
3.834,156144
4.000,508756
4.000,839325
4.137,870401
4.240,499084
4.308,067539
4.423,796701
4.563,964883
4.554,983303
4.728,634895
4.776,673291

Intervalo Indicativo
Mínimo (D0)
-0,9274
-0,0607
0,2016
0,8305
1,1829
1,5187
1,9817
2,3611
2,7665
3,0936
3,2990
3,3234
3,3266

Máximo (D0)
0,4676
1,3123
1,5974
2,2341
2,5534
2,8043
3,1287
3,4076
3,7056
4,0267
4,1991
4,1973
4,1826

Mínimo (D+1)
-0,9333
-0,0582
0,2178
0,8455
1,1944
1,5486
2,0267
2,3968
2,8066
3,1307
3,3447
3,3737
3,3891

Máximo (D+1)
0,4634
1,3146
1,6134
2,2492
2,5651
2,8345
3,1740
3,4434
3,7453
4,0636
4,2446
4,2474
4,2448

Fonte: Anbima
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FRONTEIRA EFICIENTE

Classes
Renda Fixa (Ativa)
Renda Variável
Multimercados
Fundos de Participações
Fundos Imobiliários
Inv. Exterior
Ret. Méd. Esperado
Ret. Real Esperado
Risco Esperado
Coef. Variação

Atual
80.3%
16.1%
1.8%
0.5%
0.2%
1.2%
5.9%
3.0%
7.9%
0.26

Sol. 1
70.0%
10.0%
5.0%
5.0%
10.0%
5.8%
2.8%
4.6%
0.42

Sol. 2
67.7%
2.3%
10.0%
5.0%
5.0%
10.0%
5.9%
3.0%
4.7%
0.43

Sol. 3
65.4%
4.6%
10.0%
5.0%
5.0%
10.0%
6.0%
3.1%
4.9%
0.45

Sol. 4
63.1%
6.9%
10.0%
5.0%
5.0%
10.0%
6.2%
3.2%
5.1%
0.46

Sol. 5
60.8%
9.2%
10.0%
5.0%
5.0%
10.0%
6.3%
3.4%
5.3%
0.47

Sol. 6
60.0%
11.8%
10.0%
5.0%
3.2%
10.0%
6.5%
3.5%
5.5%
0.47

Sol. 7
60.0%
14.6%
10.0%
5.0%
0.4%
10.0%
6.6%
3.6%
5.8%
0.47

Sol. 8
60.0%
18.0%
7.0%
5.0%
0.0%
10.0%
6.7%
3.8%
6.2%
0.46

Sol. 9
60.0%
21.5%
3.5%
5.0%
0.0%
10.0%
6.9%
3.9%
6.8%
0.44

Sol. 10
60.0%
30.0%
10.0%
7.0%
4.0%
8.2%
0.39

Segmentos \ Alocação
Renda Fixa
Renda Variável
Inv. Exterior

80.3%
18.5%
1.2%

70.0%
20.0%
10.0%

67.7%
22.3%
10.0%

65.4%
24.6%
10.0%

63.1%
26.9%
10.0%

60.8%
29.2%
10.0%

60.0%
30.0%
10.0%

60.0%
30.0%
10.0%

60.0%
30.0%
10.0%

60.0%
30.0%
10.0%

60.0%
30.0%
10.0%
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Resultados
RPPS do Município de Campinas
Condição de liquidez para movimentações
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LIQUIDEZ EXISTENTE
D+000
D+001
D+002
D+003
D+004
D+005
D+006
D+029
D+032
FECHADO
TOTAL

LIQUIDEZ GERAL
256,067,519
30.7%
190,032,564
22.8%
36,022,824
4.3%
247,588,491
29.7%
28,117,546
3.4%
9,622,348
1.2%
18,878,851
2.3%
13,696,840
1.6%
25,835,745
3.1%
8,798,376
1.1%
834,661,104
100.0%

30.7%
53.4%
57.8%
87.4%
90.8%
91.9%
94.2%
95.9%
98.9%
100.0%

SEGMENTOS
Renda Fixa
Renda Variável
Imobiliário
Participações
Multimercados
Exterior
TOTAL

670,129,985
134,005,781
1,630,583
3,951,021
14,781,815
10,161,920
834,661,104

80.3%
16.1%
0.2%
0.5%
1.8%
1.2%
100.0%

D+000
D+001
D+002
D+003
D+004
D+005
FECHADO
TOTAL

LIQUIDEZ RF
254,436,936
183,967,681
36,022,824
153,115,295
28,117,546
9,622,348
4,847,355
670,129,985

38.0%
27.5%
5.4%
22.8%
4.2%
1.4%
0.7%
100.0%

38.0%
65.4%
70.8%
93.6%
97.8%
99.3%
100.0%

D+003
D+029
D+032
TOTAL

LIQUIDEZ RV
94,473,196
13,696,840
25,835,745
134,005,781

70.5%
10.2%
19.3%
100.0%

70.5%
80.7%
100.0%
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Resultados
RPPS do Município de Campinas
Considerações finais
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
• Neste estudo de fronteira eficiente, foram avaliadas alternativas de portfólios que
melhoram a paridade risco-retorno (vide coeficientes de variação).
• A liquidez atual do portfólio é elevada (vide slide 20), o que permite a movimentação e
realocação de recursos para a Camprev.
• Em face do cenário atual, de juros baixos e de recuperação econômica em construção,
a gestão ativa dos recursos é recomendada, de maneira que os riscos possam ser
mitigados a partir da diversificação dos investimentos. Além disso, conviver num
ambiente de volatilidade para que se possa buscar retorno adicional torna-se
necessário. Ou, de outra forma, acostumar-se a retornos em patamar inferior aos
experimentados.

22

CONSIDERAÇÕES FINAIS
• Finalmente, este estudo é subsidiado por premissas de cenário econômico, que não se
esgotam em modelagens matemáticas, estatísticas e probabilísticas. Dessa forma, é
imprescindível a avaliação recorrente das oportunidades no mercado de capitais e das
mudanças no cenário econômico, para a materialização de retorno adequado, assim
como a permanente supervisão de riscos e de despesas assumidas.

23

Obrigado!
COORDENADOR DE PESQUISA:
Prof. Dr. Carlos Roberto Azzoni
SUBCOORDENADOR DE PESQUISA:
Alípio Albuquerque
COORDENAÇÃO DO PROJETO PSP FIPECAMPREV:
Fernando Rodrigues da Silva

SUBCOORDENADORES:
Jurídico: Euclides Augusto Queiroz Esteves
Atuarial: Thiago Duarte de Oliveira
24

ANEXO 4: LÂMINAS DA APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE ALM – PRODUTO F

CI 5334

125

ANEXO 5: RELATÓRIO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL – PRODUTO E: CENÁRIO DE
IMPACTO DA INSTITUIÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CI 5334

133

Cenário Instituição de
Regime de Previdência Complementar
Município: Campinas/SP
Data-base: 31/12/2019

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
(CAMPREV)

ANEXO 4.5

RELATÓRIO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL

PRODUTO E: CENÁRIO DE IMPACTO DA INSTITUIÇÃO DE REGIME DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

DATA-BASE DO CADASTRO: 31/dezembro/2019
DATA-BASE DA REAVALIAÇÃO: 31/dezembro/2019

ANTONIO MÁRIO RATTES DE OLIVEIRA
Atuário – MIBA nº 1.162

SÉRGIO CÉSAR DE PAULA CARDOSO
Atuário – MIBA nº 2.285

Junho/2020
1

Cenário Instituição de
Regime de Previdência Complementar
Município: Campinas/SP
Data-base: 31/12/2019

SUMÁRIO
1.

APRESENTAÇÃO _____________________________________________________________ 3

2.

OBJETIVO____________________________________________________________________ 4

3.

CONDIÇÕES DE CONCESSÃO E VALORES DOS BENEFÍCIOS - AMPARO LEGAL _____ 4

4.

BENEFÍCIOS ASSEGURADOS ___________________________________________________ 5

5.

ELEGIBILIDADES PARA A APOSENTADORIA PROGRAMADA _____________________ 6

6.

PREMISSAS ATUARIAIS _______________________________________________________ 8

7.

DESCRIÇÃO DO CADASTRO ___________________________________________________ 9

8.

ESTATÍSTICAS DO UNIVERSO DE SEGURADOS DO RPPS _________________________ 9

9.

CONSISTÊNCIA DOS DADOS __________________________________________________ 10

10.

RESULTADOS DA PROJEÇÃO ATUARIAL _______________________________________ 10

11.

CONSIDERAÇÕES FINAIS _____________________________________________________ 11

12.

GLOSSÁRIO _________________________________________________________________ 13

ANEXO I: PROJEÇÕES ATUARIAIS – FLUXOS GASTOS DA PREFEITURA _________________ 18

2

Cenário Instituição de
Regime de Previdência Complementar
Município: Campinas/SP
Data-base: 31/12/2019

1.

APRESENTAÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu artigo 40, § 14,
estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que instituírem
regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de
cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem
concedidas pelos seus Regime Próprios de Previdência Social (RPPS), o limite máximo
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Com a aprovação e promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro
de 2019, a instituição do Regime de Previdência Complementar (RPC) deve ser feita
por todos os Entes Federativos que possuam RPPS, em até dois anos da data de entrada
em vigor da citada Emenda Constitucional nº 103, independentemente de possuírem
servidores com salários acima do teto do RGPS.
A vigência do RPC se dará a partir da aprovação da Lei do respectivo Poder Executivo
para aqueles Entes que não possuem servidores com remuneração acima do teto do
RGPS e por intermédio da publicação de autorização pelo Órgão Fiscalizador do
Convênio de Adesão do patrocinador com entidade fechada de previdência
complementar (EFPC) para aqueles Entes que possuam servidores com salários acima
do RGPS.
Isto posto, com a instituição do Regime de Previdência Complementar pelo ente
federativo, o servidor que tomar posse a partir do início do funcionamento do plano de
Previdência Complementar, terá suas contribuições e benefícios limitados ao teto de
contribuição do RGPS, atualmente de R$ 6.101,06. Os servidores com remunerações
acima desse teto e que aderirem ao plano de previdência complementar instituído,
passarão a contribuir para o mencionado plano, de acordo com a alíquota que for
estabelecida por este, podendo ser diferente da alíquota atribuída pelo RPPS.
Ademais, a instituição do RPC traduzir-se-á em importante mecanismo para o alcance
do equilíbrio financeiro e atuarial da previdência do Ente no longo prazo, quiçá o único,
vez que o custo acima do teto de contribuição fica estabelecido no desenho do plano,
reduzindo de forma significativa os riscos atuariais inerentes a esse arranjo securitário.
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O Município de Campinas poderá instituir seu RPC através da criação de uma Entidade
Fechada de Previdência Complementar (EFPC) com a finalidade de administrar e
executar planos de benefícios de caráter previdenciário, conforme as Leis
Complementares no 108 e 109, de 29 de maio de 2001, ou, através da adesão a uma
EFPC multipatrocinada já existente ou, ainda, a uma Entidade Aberta de Previdência
Complementar (EAPC).
2.

OBJETIVO

Este estudo consiste na avaliação do impacto para o município da implantação do RPC
para os servidores públicos do município de Campinas do RPC. O impacto será
mensurado por meio de estudo atuarial prospectivo dos fluxos previdenciais dos novos
servidores do município, comparando-se o fluxo projetado para o período de 75 anos
dos gastos do município de Campinas com seus regimes previdenciários, com e sem a
implantação do referido RPC.
Levando-se em conta a elaboração de projeções para o período de 75 anos, cumpre-nos
destacar que este estudo atuarial foi realizado dentro da visão prospectiva de ocorrência
dos fatos, consistindo, então, em uma análise de inferência do que se estima ser
observado ao longo deste período, razão pela qual os resultados devem ser interpretados
dentro desta ótica. Eventuais desvios entre o comportamento esperado e a verdadeira
ocorrência dos fatos relevantes aqui estimados poderão ocorrer, dada a natureza
probabilística dos eventos tratados na avaliação atuarial.
3.

CONDIÇÕES DE CONCESSÃO E VALORES DOS BENEFÍCIOS AMPARO LEGAL

As projeções da geração futura dos servidores do município de Campinas foram
desenvolvidas com as mesmas premissas adotadas na reavaliação atuarial, em
observância à Constituição Federal e demais leis infraconstitucionais, Resoluções e
Portarias da Secretaria de Previdência – Sprev, do Ministério da Economia, aplicáveis
ao assunto, em especial àquelas relacionadas a seguir:
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Constituição Federal, art. 40;



Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais
nº 20/98, nº 41/03, nº 47/05, nº 70/12, nº 88/15 e nº 103/19;



Lei Complementar nª 152, de 03 de dezembro de 2015;



Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004;



Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998;



Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios
concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social, a ser aplicada
subsidiariamente ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;

4.



Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999;



Decreto 3.112, de 06 de julho de 1999;



Portaria MPAS nº 6.209, de 16 de dezembro de 1999;



Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;



Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);



Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008;



Portaria MPS nº 746, de 27 de dezembro de 2011;



Portaria MPS nº 563, de 26 de dezembro de 2014;



Orientação Normativa SPS nº02, de 31 de março de 2009;



Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018;



Legislação Municipal que rege a matéria.

BENEFÍCIOS ASSEGURADOS

Os benefícios assegurados pelo Instituto são:


Aposentadoria por tempo de contribuição;



Aposentadoria por idade;



Aposentadoria por invalidez;



Aposentadoria compulsória; e



Pensão por morte.
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As condições de elegibilidade e regras de cálculo dos benefícios estão definidas no art.
40 da Constituição Federal e nas Emendas Constitucionais nºs 20/98, 41/03, 47/05,
70/12 e 88/15, bem como na legislação municipal que regulamenta o RPPS.
5.

ELEGIBILIDADES PARA A APOSENTADORIA PROGRAMADA

Tendo em vista que o benefício de aposentadoria programada representa aquele de
maior expressividade de reservas e custos para o regime previdencial, apresentamos, a
seguir, um resumo das condições de elegibilidade para esse benefício, de acordo com a
legislação utilizada na presente avaliação.
As elegibilidades para os demais benefícios podem ser encontradas na legislação
relatada neste documento.
Regra geral para todos os servidores – aposentadoria voluntária, com proventos
calculados com base na média das remunerações e sem paridade de reajuste com os
servidores ativos:


60 anos de idade, se homem, ou 55 anos de idade, se mulher;



35 ou 30 anos de contribuição, para o sexo masculino ou feminino;



65 ou 60 anos de idade, para a aposentadoria por idade;



10 anos de efetivo exercício no serviço público;



5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;



Os requisitos de tempo de contribuição e idade serão reduzidos em cinco anos
para os professores, exceto para o caso de aposentadoria compulsória.

Regra para os servidores que ingressaram regularmente em cargo da Administração
Pública direta, autárquica e fundacional, até 16/12/1998, com proventos calculados pela
média das remunerações e com a aplicação de fator de antecipação de 3,5% ou 5%
incidentes sobre o benefício:


53 ou 48 anos de idade, se homem ou mulher, respectivamente;



5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;



Tempo de contribuição igual, no mínimo, a:
o 35 anos, se homem, e 30, se mulher;
6
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o Um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo
que, na data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, faltaria para
atingir o limite de tempo exigido para a aposentadoria integral (35 ou 30
anos, conforme o sexo).


O professor na função de magistério terá, na contagem de tempo de
contribuição, um adicional de 17% se homem e de 20% se mulher, no tempo de
serviço exercido até 16/12/1998;



O magistrado, membro do Ministério Público e Tribunal de Contas, terão na
contagem de tempo de contribuição um adicional de 17% no tempo de serviço
exercido até 16/12/1998.

Regra para os servidores que ingressaram regularmente em cargo da Administração
Pública direta, autárquica e fundacional, até a data da publicação da Emenda
Constitucional nº 41/03, com proventos calculados com base na remuneração de final de
carreira e com a paridade entre os reajustes de benefícios e dos salários dos servidores
ativos:


60 ou 55 anos de idade, se homem ou mulher, respectivamente;



35 ou 30 anos de contribuição, se homem ou mulher, respectivamente;



20 anos de efetivo exercício no serviço público;



10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a
aposentadoria;



Os requisitos de tempo de contribuição e idade serão reduzidos em cinco anos
para os professores.

Regra para os servidores que ingressaram regularmente em cargo da Administração
Pública direta, autárquica e fundacional, até 16/12/1998, com proventos integrais e com
a paridade entre os reajustes de benefícios e dos salários dos servidores ativos (regra
instituída pela Emenda Constitucional nº 47/05):


35 ou 30 anos de contribuição, se homem ou mulher, respectivamente;



25 anos de efetivo exercício no serviço público;



15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria;
7
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Idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites estabelecidos no
art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade
para cada ano de contribuição que exceder 30 ou 35 anos de contribuição,
conforme o sexo do servidor.

6.

PREMISSAS ATUARIAIS

As hipóteses atuariais compreendem o conjunto de premissas utilizadas no estudo
atuarial para determinar o comportamento das variáveis envolvidas na quantificação das
obrigações previdenciárias do RPPS.
As hipóteses atuariais empregadas neste estudo foram definidas em conformidade com
o disposto na Portaria MF nº 464/18:


Taxa anual de juros real a ser utilizada na determinação dos valores presentes
atuariais das obrigações e receitas futuras do regime próprio, bem como nas
projeções de ganhos financeiros futuros do patrimônio do regime próprio:
4,30% a.a.:
o Tábuas biométricas que serão aplicadas para refletir a expectativa de
ocorrência de eventos de mortalidade, sobrevivência e entrada em invalidez:
Sobrevivência de válidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;
o Mortalidade de válidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;
o Sobrevivência de inválidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;
o Mortalidade de inválidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;
o Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas.



Hipótese de família-padrão para o pagamento de pensão: para titulares do sexo
masculino, cônjuge 3 anos mais jovem; para titulares do sexo feminino, cônjuge
3 anos mais jovem;



Crescimento Salarial por Mérito: taxas de crescimento em função do grupo
funcional, com percentuais que variam entre 2,10%a.a. e 4,00%a.a.;



Crescimento Salarial por Produtividade: não há;



Crescimento Real dos Benefícios: sem crescimento anual;
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Fator de Capacidade Salarial: 0,98;



Fator de Capacidade de Benefícios: 0,98;



Indexador do sistema previdencial: IPCA;



Rotatividade (turn-over): 0% ao ano;



Reposição do Contingente de Servidores Ativos: 1 para 1, sendo o futuro
servidor com características semelhantes ao do servidor aposentado;



Idade de início da fase de contribuição ao regime previdenciário, para efeito de
cálculo do tempo passado de cada servidor e da compensação previdenciária:
25 anos;



Custo Administrativo: 2%, sobre a folha de remunerações e proventos do ano
anterior;



Cálculo da data de entrada em aposentadoria programada: diferimento de 34
meses da primeira elegibilidade.

7.

DESCRIÇÃO DO CADASTRO

O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de
segurados vinculado ao RPPS, sendo todas as informações referentes a dezembro de
2019.
8.

ESTATÍSTICAS DO UNIVERSO DE SEGURADOS DO RPPS

Esta reavaliação contemplou o universo de 14.274 servidores ativos com vínculo
efetivo, 8.373 aposentados e 2.090 pensionistas, cujas estatísticas detalhadas foram
apresentadas no Relatório de Análise dos Dados Cadastrais.
Um resumo das características dos segurados está apresentado a seguir.
GRUPO
Previdenciário-Ativos
Previdenciário-Aposentados
Previdenciário-Pensionistas
Financeiro-Ativos
Financeiro-Aposentados
Financeiro-Pensionistas

QUANTIDADE
7.166
107
42
7.108
8.266
2.048

9

REMUNERAÇÃO
MÉDIA
R$ 4.417,07
R$ 4.340,00
R$ 4.252,90
R$ 6.217,20
R$ 7.134,47
R$ 5.174,82

IDADE MÉDIA
39,9
58,8
67,4
51,5
66,1
67,4
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9.

CONSISTÊNCIA DOS DADOS

Os dados utilizados nesta reavaliação atuarial foram submetidos aos processos usuais de
análise e crítica de dados.
As informações foram analisadas através de testes de consistência e consideradas de boa
qualidade.
Os dados relativos ao tempo de contribuição para outros regimes dos servidores ativos
que não foram informados pelo instituto tiveram que ser estimados com base nas
disposições legais pertinentes.
10. RESULTADOS DA PROJEÇÃO ATUARIAL
As projeções dos gastos da prefeitura com e sem a implantação do RPC para o período
de 75 anos, encontram-se listadas no Anexo I deste relatório. No Gráfico a seguir,
encontram-se, em milhares de reais, a projeção dos gastos da prefeitura com a geração
futura de seus servidores, relativos aos gastos com os regimes de previdência.

No cenário sem a implantação do RPC, o gasto da prefeitura é apenas a contribuição ao
RPPS de sua responsabilidade, uma vez que a geração futura é equilibrada com o custo
normal. No cenário com a implantação do RPC, o gasto da prefeitura refere-se à
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contribuição ao RPPS, limitado ao teto previdenciário, acrescido do custeio da
previdência complementar, de 8,5% sobre a parcela que supera o teto previdenciário.
No quadro a seguir, observa-se o fluxo projetado da economia para a prefeitura com a
implantação do RPC, em torno de R$ 7,5 milhões por ano, quando a geração atual de
ativos se extinguir. Em todo o período, a economia média é de 4,2% do gasto total da
prefeitura com seus regimes de previdência.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A instituição de plano de benefício em Regime de Previdência Complementar (RPC)
tem se constituído na melhor alternativa ao Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) no que diz respeito à oferta, aos servidores públicos de cargo efetivo, de
benefício de aposentadoria mais compatível com o valor do salário ou do subsídio
percebido próximo ao momento da aposentadoria. Nestes termos, um programa de
cobertura previdenciária, que combine os benefícios oferecidos pelo RPPS com aqueles
oferecidos pelo RPC, traz vantagens significativas para ambos os agentes envolvidos.
Para o Ente Federativo, tem-se a vantagem de limitar os custos previdenciários do
benefício de aposentadoria, estando dito benefício ancorado pelo teto do Regime Geral
de Previdência Social (RGPS), permite oferecer, dividindo os custos com o servidor, o
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benefício de previdência complementar, aplicando-se a paridade contributiva. Para o
servidor, se este antevia receber benefício de aposentadoria em seu regime de origem
com valor distante da última remuneração, dado que estaria limitado ao mencionado
teto do RGPS, adiando a decisão de se aposentar, com a previdência complementar a
expectativa de antecipação desse momento de decisão, se postergada, se reduz, de modo
que se antevê vantagem para ambos os agentes envolvidos.
Em resumo, para o Ente Federativo, com a implantação do RPC, além da redução do
custo previdenciário indicado, o risco com o regime de previdência fica limitado ao teto
do RGPS. Em um primeiro momento, em relação ao servidor em atividade, o Ente
Federativo teria de arcar com os custos para os dois regimes previdenciários, pois
contribui tanto para o próprio regime a que está vinculado, o RPPS, quanto passaria a
contribuir para o RPC. No entanto, como demonstrado, os custos tendem-se a se
estabilizar ao longo do tempo. No Quadro seguinte apresentamos, em valores presentes,
descontados à taxa de juros de 4,3% ao ano, os custos previdenciários para o Ente
Federativo no horizonte de 75 anos.
Valores em Milhares de Reais
SEM RPC
Contribuição
da Prefeitura
RPPS
(A)
2.456.773,4

Contribuição
da Prefeitura
RPPS
(B)
2.312.835,7

COM RPC
Contribuição
da Prefeitura
RP
(C)
40.782,4

DIFERENÇA
Contribuição
da Prefeitura
TOTAL
(D) = (A) + (B)
2.353.618,1

(D) – (A)
(103.155,3)

Em %
(4,20%)

Como demonstrado no quadro acima, prevê-se economia para a Prefeitura, a valor
presente, observadas as premissas levantadas neste estudo, de, aproximadamente, 4,20%
com a implantação do RPC.
Este é o nosso parecer.

Antonio Mário Rattes de Oliveira
Atuário – MIBA nº 1.162

Sérgio César de Paula Cardoso
Atuário – MIBA nº 2.285
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12. GLOSSÁRIO
Avaliação Atuarial – estudo técnico baseado em levantamento de dados estatísticos por
meio do qual o atuário procura mensurar os recursos necessários à garantia dos
benefícios oferecidos pelo plano.
Compensação Previdenciária (Comprev) – mecanismo que permite preservar em um
Regime de Previdência, pelo seu caráter contributivo, a responsabilidade pelo
pagamento de um benefício previdenciário. Consiste no acerto financeiro entre o
Regime Geral de Previdência (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência dos
servidores (RPPS) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Custo Normal – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste no “valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do
RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros e método de
financiamento adotado, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e
a data de início dos benefícios”.
Custo Suplementar – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste no “valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente
calculadas, destinadas à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de
déficits gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição,
inadequação da metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a
insuficiência de ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas
previdenciárias”.
Déficit Atuarial – indica, na dada da avaliação atuarial correspondente, a insuficiência
de cobertura do patrimônio do plano frente ao valor das obrigações futuras do plano,
expressas pelas suas provisões matemáticas.
Equilíbrio Atuarial – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste na “garantia de equivalência, a valor Presente, entre o fluxo das receitas
estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, em longo prazo”.
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Equilíbrio Financeiro – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste na “garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações
do RPPS em cada exercício financeiro”.
Geração Atual – representa o universo dos atuais segurados do plano de benefícios,
incluindo ativos, assistidos e beneficiários.
Geração Futura – representa o universo de futuros segurados do plano de benefícios,
assim estimado para ingressarem em data posterior ao da avaliação, seguindo hipóteses
para sua estimação.
Nota Técnica Atuarial (NTA) – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de
dezembro de 2008, consiste no “documento exclusivo de cada RPPS que descreve de
forma clara e precisa as características gerais dos planos de benefícios, a formulação
para o cálculo do custeio e das reservas matemáticas previdenciárias, as suas bases
técnicas e premissas a serem utilizadas nos cálculos, contendo, no mínimo, os dados
constantes do Anexo desta Portaria”.
Plano de Custeio – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste na “definição das fontes de recursos necessárias para o financiamento dos
benefícios oferecidos pelo Plano de Benefícios e taxa de administração, representadas
pelas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem pagas pelo Ente federativo,
pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas ao respectivo RPPS e aportes
necessários ao alcance do equilíbrio financeiro e atuarial, com detalhamento do custo
normal e suplementar”.
Plano de Equacionamento – documento técnico, de responsabilidade do atuário, no
qual descreve as regras para equacionamento de déficit atuarial, incluindo critérios,
alíquotas de contribuição extraordinária de participantes e de assistidos, forma e
extensão de pagamento destas contribuições. Referido plano deve refletir, na data da
avaliação, o valor Presente do fluxo de contribuições futuras.
Plano Financeiro – corresponde ao fluxo financeiro de pagamentos em regime de
repartição (orçamentário) após segmentação de massa.
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Premissas Atuariais – conjunto de parâmetros ou premissas, podendo ser divididas em
hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, extraídas das
características dos participantes e assistidos e do próprio plano de benefícios, e
utilizadas pelo atuário na avaliação atuarial com a finalidade de calcular as provisões
matemáticas.
Provisões Matemáticas (ou reservas matemáticas) – obrigações previdenciárias do
plano, consiste do valor Presente atuarial do plano de benefícios, deduzidas de valores
Presentes a constituir.
Regime de Origem – segundo definição da Portaria MPAS n° 6.209, de 16 de
dezembro de 1999, consiste no “regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor
público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão
para seus dependentes”.
Regime de Repartição Simples (RRS) – consiste em um regime de financiamento de
seguridade em que não há formação de reservas, sendo a totalidade da despesa
previdenciária custeada pela receita previdenciária, além do repasse para cobertura da
insuficiência financeira feita pelo Tesouro do respectivo Ente, no caso de apresentar
déficit financeiro no exercício.
Regime Financeiro de Capitalização (RFC) – Regime que objetiva fixar taxas de
custeio uniformes por um período de tempo capazes de garantir a geração de receitas
equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios
iniciados durante o mesmo período de tempo.
Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura (RCC) – Regime que
objetiva fixar taxas de custeio capazes de garantir a geração de receitas equivalentes ao
fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados no
exercício.
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – é o regime obrigatório para todos
trabalhadores que exercem atividades remuneradas que abrangem as empresas privadas
e todas as pessoas que trabalham por conta própria e contribuem para a previdência
(INSS). Este Regime possui caráter contributivo e de filiação obrigatória. Dentre os
15

Cenário Instituição de
Regime de Previdência Complementar
Município: Campinas/SP
Data-base: 31/12/2019

contribuintes, encontram-se os empregadores, empregados assalariados, domésticos,
autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais. O Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) tem suas políticas elaboradas pelo Ministério da Fazenda
(MF) e executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal a
ele vinculada.
Regime Instituidor – segundo definição da Portaria MPAS n° 6.209, de 16 de
dezembro de 1999, consiste no “regime previdenciário responsável pela concessão e
pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado,
servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição
devidamente certificado pelo regime de origem, com base na contagem recíproca
prevista no art. 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”.
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – regimes instituídos por entidades
públicas –Institutos de Previdência ou Fundos Previdenciários – de filiação obrigatória
para os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Repasse para cobertura da insuficiência financeira – consiste no repasse financeiro
do Ente para o RPPS para pagamento do custo suplementar do plano, quando em déficit
financeiro.
Segmentação de massas ou segregação de massas – conforme definição da Portaria
MPS n° 403, de dezembro de 2008, consiste na “separação dos segurados vinculados ao
RPPS em grupos distintos que integrarão o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário”.
Solvência Atuarial (patrimonial ou econômica) – situação na qual o plano de
benefícios reúne, em determinada data de avaliação, patrimônio de cobertura suficiente
para honrar todas as obrigações futuras do plano de benefícios.
Solvência Financeira – situação na qual o plano de benefícios reúne, em todas as datas
futuras da análise, patrimônio líquido suficiente para honrar o fluxo de obrigações do
plano de benefícios.
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Superávit Atuarial (superávit técnico) – indica, na dada da avaliação atuarial
correspondente, a suficiência de cobertura do patrimônio do plano frente ao valor das
provisões matemáticas.
Taxa de juros atuarial (taxa real anual de juros) – traduz a expectativa de retorno
dos investimentos no mercado, dentro da perspectiva de longo prazo, deduzidas as
despesas com a administração de investimentos, comissões de corretagem, custódia,
tributos, perdas e todo e qualquer custo ou ônus incidente sobre o retorno ou sobre o
principal desses investimentos.
Testes de Aderência – compreende estudos técnicos com o emprego de metodologias
estatísticas e atuariais que visam certificar a validade do emprego de premissas e
hipóteses nas avaliações atuariais.
Transposição entre Regimes – consiste na transposição do regime jurídico de
contratação de determinados órgãos da administração pública de celetista para
estatutário, ou vice-versa, para se verificar a adequabilidade jurídica, econômica,
financeira e atuarial do regime.
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ANEXO I: PROJEÇÕES ATUARIAIS – FLUXOS GASTOS DA PREFEITURA

Exercício
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076

Sem RPC
Contribuição
Prefeitura RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
33.419,78
45.025,65
52.665,23
59.780,96
68.092,58
75.652,11
84.983,30
91.952,51
98.423,84
104.985,93
111.888,08
117.233,56
123.235,50
128.679,15
134.652,86
139.059,44
144.535,13
149.167,50
156.558,41
159.198,69
163.877,18
167.724,48
172.005,96
176.087,37
180.082,06
182.756,00
186.837,54
187.061,03
189.355,02
190.044,17
191.920,62
191.306,89
192.106,55
191.462,32
192.336,78
190.996,35
192.384,96
191.501,70
193.075,02
191.419,66
192.047,33
191.464,83
192.118,71
191.121,70
192.229,51
190.887,87
192.388,82
191.580,23
191.657,75
191.292,79
191.835,07
191.326,47
192.036,40

Contribuição
Prefeitura RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
31.230,52
42.083,81
49.110,25
55.570,08
63.173,36
70.225,01
78.924,63
85.514,19
91.703,43
97.917,53
104.564,35
109.652,93
115.476,26
120.720,91
126.524,40
130.832,62
136.177,20
140.647,47
147.619,02
150.400,29
154.887,35
158.590,20
162.715,79
166.541,19
170.336,38
172.809,66
176.751,52
176.926,59
179.067,15
179.694,08
181.456,35
180.906,43
181.631,74
181.010,87
181.895,56
180.605,98
181.903,73
181.078,55
182.552,09
180.957,24
181.613,42
180.997,63
181.627,61
180.651,13
181.754,52
180.523,36
181.899,37
181.125,70
181.211,78
180.902,67
181.402,01
180.911,99
181.657,79

Com RPC
Contribuição
Prefeitura RPC
0,00
0,00
0,00
0,00
620,29
833,52
1.007,24
1.193,08
1.393,78
1.537,68
1.716,62
1.824,19
1.904,12
2.002,71
2.075,05
2.147,85
2.198,45
2.254,83
2.303,06
2.330,93
2.368,08
2.414,01
2.532,83
2.492,88
2.547,12
2.588,05
2.632,22
2.704,75
2.761,28
2.818,13
2.857,70
2.871,43
2.914,90
2.932,53
2.964,88
2.946,80
2.967,86
2.961,24
2.958,34
2.943,94
2.969,68
2.953,22
2.981,50
2.964,35
2.956,27
2.965,71
2.972,48
2.966,66
2.967,91
2.936,61
2.972,01
2.962,12
2.959,69
2.943,87
2.956,03
2.950,77
2.940,61
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Valores em R$ mil
Diferença
Contribuição
Prefeitura Total
0,00
0,00
0,00
0,00
31.850,81
42.917,34
50.117,49
56.763,17
64.567,14
71.762,68
80.641,25
87.338,38
93.607,54
99.920,24
106.639,41
111.800,78
117.674,71
122.975,75
128.827,46
133.163,55
138.545,28
143.061,48
150.151,85
152.893,17
157.434,47
161.178,24
165.348,01
169.245,94
173.097,66
175.627,79
179.609,23
179.798,01
181.982,05
182.626,60
184.421,23
183.853,23
184.599,60
183.972,11
184.853,91
183.549,92
184.873,41
184.031,78
185.533,59
183.921,59
184.569,69
183.963,34
184.600,09
183.617,79
184.722,43
183.459,97
184.871,38
184.087,81
184.171,47
183.846,54
184.358,05
183.862,76
184.598,39

R$

%

0,00
0,00
0,00
0,00
-1.568,97
-2.108,32
-2.547,73
-3.017,79
-3.525,44
-3.889,42
-4.342,05
-4.614,12
-4.816,30
-5.065,68
-5.248,67
-5.432,78
-5.560,79
-5.703,41
-5.825,39
-5.895,89
-5.989,85
-6.106,02
-6.406,57
-6.305,52
-6.442,71
-6.546,23
-6.657,96
-6.841,43
-6.984,41
-7.128,22
-7.228,31
-7.263,02
-7.372,97
-7.417,57
-7.499,40
-7.453,66
-7.506,95
-7.490,20
-7.482,87
-7.446,43
-7.511,55
-7.469,92
-7.541,43
-7.498,07
-7.477,63
-7.501,49
-7.518,62
-7.503,91
-7.507,07
-7.427,90
-7.517,44
-7.492,42
-7.486,27
-7.446,25
-7.477,02
-7.463,71
-7.438,00

-4,69%
-4,68%
-4,84%
-5,05%
-5,18%
-5,14%
-5,11%
-5,02%
-4,89%
-4,83%
-4,69%
-4,63%
-4,51%
-4,43%
-4,33%
-4,24%
-4,14%
-4,09%
-4,09%
-3,96%
-3,93%
-3,90%
-3,87%
-3,89%
-3,88%
-3,90%
-3,87%
-3,88%
-3,89%
-3,90%
-3,91%
-3,90%
-3,91%
-3,91%
-3,89%
-3,90%
-3,90%
-3,90%
-3,91%
-3,92%
-3,89%
-3,92%
-3,91%
-3,93%
-3,91%
-3,89%
-3,91%
-3,91%
-3,91%
-3,89%
-3,90%
-3,90%
-3,87%
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Exercício
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

Sem RPC
Contribuição
Prefeitura
RPPS
195.145,27
192.094,72
192.324,56
192.434,42
191.690,24
192.507,74
192.080,27
192.293,50
191.855,63
192.169,58
191.447,21
192.235,48
191.234,93
191.370,27
191.117,26
193.572,87
190.838,13
191.563,93

Contribuição
Prefeitura
RPPS
184.529,27
181.673,50
181.791,12
181.993,68
181.296,55
182.127,17
181.650,79
181.882,98
181.486,12
181.795,90
181.138,97
181.872,85
180.900,12
181.063,34
180.849,31
183.005,82
180.586,41
181.249,51

Com RPC
Contribuição
Prefeitura3.007,87
RPC
2.952,68
2.984,47
2.958,21
2.944,88
2.941,16
2.955,02
2.949,65
2.938,03
2.939,21
2.920,67
2.936,08
2.928,20
2.920,30
2.909,25
2.994,00
2.904,65
2.922,42
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Contribuição
Prefeitura
Total
187.537,14
184.626,18
184.775,59
184.951,89
184.241,43
185.068,33
184.605,81
184.832,62
184.424,15
184.735,11
184.059,64
184.808,93
183.828,32
183.983,64
183.758,56
185.999,82
183.491,06
184.171,93

Valores em R$ mil
Diferença
R$
%
-7.608,13
-3,90%
-7.468,54
-3,89%
-7.548,96
-3,93%
-7.482,53
-3,89%
-7.448,81
-3,89%
-7.439,41
-3,86%
-7.474,46
-3,89%
-7.460,87
-3,88%
-7.431,48
-3,87%
-7.434,47
-3,87%
-7.387,58
-3,86%
-7.426,55
-3,86%
-7.406,62
-3,87%
-7.386,63
-3,86%
-7.358,70
-3,85%
-7.573,05
-3,91%
-7.347,06
-3,85%
-7.392,00
-3,86%

