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RESUMO
Realizou-se amplo diagnóstico de natureza econômica, financeira-contábil, atuarial e
jurídica sobre o sistema previdenciário de Campinas, com a realização de testes de
aderência de hipóteses atuariais para estimar cálculos mais aderentes à realidade do RPPS,
além de análise crítica dos dados cadastrais e estatísticas da massa de segurados do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), já considerando a Emenda Constitucional
(EC) 103/2019 (Reforma da Previdência). A avaliação operacional possibilitou a
identificação da situação financeira e atuarial do RPPS de Campinas, englobando, dentre
outros aspectos relevantes, a legislação previdenciária local, a análise das bases de dados,
a avaliação dos procedimentos adotados para concessão e manutenção de benefícios, a
gestão de ativos e uma auditoria atuarial. A partir do diagnóstico, elaborou-se Plano de
Sustentabilidade Previdenciária (PSP) composto por conjunto de medidas estratégicas
que gerarão gerar economia aos cofres públicos, incluindo transferência de beneficiários
com mais de 61 anos do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário, aporte de ativos,
bens e direitos da prefeitura.
O Plano de Sustentabilidade Previdenciária (PSP) inclui: revisão (remodelagem) da
segmentação de massa, com transferência de segurados do Fundo Financeiro para o
Fundo Previdenciário, mediante compra de obrigações do fundo deficitário; aporte de
bens, direitos e ativos ao Camprev; adoção de Previdência Complementar para futuros
servidores que ganham acima do teto do INSS; aumento da alíquota de contribuição dos
servidores para 14% e patronal, para 28% (objetivando o cumprimento de determinação
Constitucional da EC no 103/2019). Foram preparadas minutas de quatro projetos de lei
que visam ao equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, compreendendo: majoração da
alíquota de contribuição dos servidores para 14%; patronal para 28% e transferência do
custeio de benefícios temporários aos entes, conforme regras de aplicabilidade imediata
da EC 103/2019; revisão da segmentação de massa, com transferência de segurados e
aporte de bens e ativos em contrapartida à diminuição do repasse para cobertura do
déficit; instituição do Regime de Previdência Complementar; autorização da venda de
imóveis e aporte de valores no Camprev.
Esses projetos foram acompanhados pela equipe da Fipe ao longo de sua tramitação,
tendo sofrido inúmeras alterações ao longo dos trabalhos, a fim de ajustá-los de acordo
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com novas diretrizes que vieram a ser apontadas e com base em análises jurídicas e
atuariais adicionais, bem como para adequação à nova legislação previdenciária
introduzida com a Emenda Constitucional nº 103/2019.
Dois desses projetos de lei, após análises e adaptações na Prefeitura, foram submetidos à
Câmara Municipal de Campinas e, após aprovação, converteram-se em Leis
Complementares. Um deles trata da majoração da alíquota de contribuição dos servidores
para 14%, patronal para 28% e transferência do custeio de benefícios temporários aos
entes; dispõe sobre os benefícios de auxílio-doença, salário-família, auxílio-maternidade,
auxílio-reclusão e abono trezeno e altera a lei que "cria e organiza o Instituto de
Previdência Social do Município de Campinas - Camprev e dá outras providências". O
outro envolve a revisão da segmentação/segregação de massa com transferência de
segurados e aporte de bens e ativos em contrapartida à diminuição do repasse para
cobertura do déficit.
Foram também desenvolvidas atividades de suporte à implantação da Revisão da
Segregação da Massa (RSM), prevista na LC 260, por meio da operacionalização da
RSM.

CÓDIGOS JEL: H55; H76
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1.

INTRODUÇÃO

Este décimo segundo e último relatório 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 expor resumidamente as etapas realizadas
no desenvolvimento do projeto, descrever o Plano de Sustentabilidade Previdenciária
apresentado ao Camprev e já em fase de implementação, assim como destacar questões
que merecem atenção no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de
Campinas, identificados ao longo do período de realização do presente trabalho.
Como explicitado em relatório anterior, a partir do 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, houve necessidade de prorrogação do prazo de execução dos trabalhos do
contrato nº 14/2019, por mais seis meses. O contrato 14/2019 tinha vigência de junho de
2019 a junho de 2020 e foi prorrogado até dezembro de 2020.
Em relação à Reforma da Previdência (EC 103/2019), é importante ressaltar que a
conjuntura complexa exigiu das equipes do Camprev e da Fipe mais tempo de análise
para compreensão dos novos conteúdos constitucionais e legais, considerando que as
normas têm aplicabilidade e prazos diferenciados nos entes federados. Ademais, outros
fatores, tais como a existência de uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional)
tramitando em paralelo ao texto original (que convergiu para a promulgação da EC
103/2019), e do encaminhamento de proposições suplementares pelo governo do estado
de São Paulo para alterar a sua Constituição e legislação extraconstitucional, trouxeram
indefinições quanto à extensão e à efetiva aplicabilidade de parte das novas regras, que
foram sanadas posteriormente.
Nos 12 meses iniciais de contrato, a Fipe realizou amplo diagnóstico de natureza
econômica, financeira-contábil, atuarial e jurídica sobre o sistema previdenciário de
Campinas, com a realização de testes de aderência de hipóteses atuariais para estimar
cálculos mais aderentes à realidade do RPPS de Campinas, além de análise crítica dos
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dados cadastrais e estatísticas da massa de segurados do Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS) de Campinas. Todas as análises ocorreram em observância à Portaria MF
n° 464/2018, conforme o contrato previa originalmente. Entretanto, aspectos urgentes
surgidos no decorrer do trabalho, oriundos da Emenda Constitucional (EC) 103/2019
(Reforma da Previdência), também foram incorporados ao PSP, a fim de garantir o
desenvolvimento adequado do projeto de pesquisa e da apresentação de propostas e
resultados pela Fipe.
A avaliação operacional possibilitou a identificação da situação financeira e atuarial do
RPPS de Campinas, englobando, dentre outros aspectos relevantes, a legislação
previdenciária local, a análise das bases de dados, a avaliação dos procedimentos
adotados para concessão e manutenção de benefícios, a gestão de ativos e uma auditoria
atuarial.
Após realizar o trabalho de diagnóstico, a Fipe constatou a existência de déficit atuarial
de RS 27,3 bilhões, de acordo com DRAA, e comprometimento crescente da Receita
Corrente Liquida do município com as despesas previdenciárias. DRAA é o
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial, documento exclusivo de cada RPPS
que registra de forma resumida as características gerais do plano e os principais resultados
da Avaliação Atuarial.
Para reduzir o repasse para a cobertura do déficit financeiro (insuficiência financeira),
estimado em RS 602 milhões em 2020, a pedido do Camprev, a Fipe, levando em conta
a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), elaborou um Plano de Sustentabilidade
Previdenciária (PSP) baseado nas especificidades do RPPS de Campinas.
Trata-se de um conjunto de medidas estratégicas que, numa previsão inicial, poderão
gerar economia de RS 332 milhões aos cofres públicos no primeiro exercício, com a
transferência de cerca de mais de 7.312 beneficiários com mais de 61 anos, do Fundo
Financeiro para o Fundo Previdenciário, mediante aporte de ativos, bens e direitos da
prefeitura.
A previsão é que, com a proposta da Revisão da Segregação da Massa, parte do grupo do
Fundo Financeiro, cuja folha seja equivalente ao déficit financeiro do respectivo fundo,
seja repassado ao Fundo Previdenciário, o qual terá sustentação pelos aportes dos ativos
a serem realizados pela Prefeitura. Em outros termos, no primeiro exercício (2020), a
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Prefeitura economizaria cerca de R$ 602 milhões, previstos no orçamento como repasse
para cobertura da insuficiência financeira, porém com custo de R$ 270 milhões com
aportes de ativos (R$ 100 milhões em fluxo da dívida ativa e R$ 170 milhões de IRRF),
daí surgindo o ganho estimado em R$ 332 milhões, desde que a operacionalização ocorra
a partir de janeiro/2020, isto é, com efeito retroativo. Tal economia da Prefeitura não
ocorre somente no primeiro exercício, mas também nos anos subsequentes ao primeiro
lote.
O Plano de Sustentabilidade Previdenciária (PSP) é composto pelas seguintes medidas:


Revisão (remodelagem) da segmentação de massa, com transferência de
segurados do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário, mediante compra de
obrigações do fundo deficitário;



Aporte de bens, direitos, e ativos ao Camprev, como: o fluxo da dívida ativa e o
imposto de renda retido na fonte dos servidores, sem as vinculações
constitucionais, dividendos da Sanasa, valores resultantes do gerenciamento
bancário da folha de pagamento, e venda de imóveis;



Adoção de Previdência Complementar para futuros servidores que ganham acima
do teto do INSS;



Aumento da alíquota de contribuição dos servidores para 14% e patronal, para 28%
(objetivando o cumprimento de determinação Constitucional da EC no 103/2019).

As ações do PSP se materializaram em quatro projetos de lei, que visam ao equilíbrio
financeiro e atuarial do RPPS de Campinas. Entretanto, a Fipe chamou a atenção, ao
longo do processo de apresentação dos PLs à contratante, que o resultado esperado
depende da implementação conjunta das medidas, a fim de reduzir os déficits financeiro
e atuarial do Fundo Financeiro, de repartição simples e o fortalecimento do Fundo
Previdenciário, capitalizado. Os projetos de lei encaminhados ao Camprev foram:


Majoração da alíquota de contribuição dos servidores para 14%, patronal para
28%, e transferência do custeio de benefícios temporários aos entes (diz respeito
as regras de aplicabilidade imediata da EC 103/2019);
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bens e ativos, em contrapartida à diminuição do repasse para cobertura do déficit;


Instituição do Regime de Previdência Complementar;



Autorização da venda de imóveis e aporte de valores no Camprev.

As medidas previram a melhor alocação dos recursos públicos de acordo com a
responsabilidade fiscal e social. Os recursos economizados podem ser vertidos a outras
ações prioritárias da Prefeitura nas áreas de saúde, educação e segurança, por exemplo.
Esclareça-se que o conteúdo dos referidos projetos sofreu inúmeras alterações ao longo
dos trabalhos, a fim de ajustá-los de acordo com novas diretrizes que vieram a ser
apontadas, e com base em novas análises jurídicas e atuariais em andamento, bem como
para adequação à nova legislação previdenciária introduzida com a Emenda
Constitucional nº 103/2019.
Dos quatro projetos de lei (PLs) elaborados pela Fipe e encaminhados ao Camprev, dois
deles, após análises e adaptações na Prefeitura, foram submetidos à Câmara Municipal de
Campinas e, após aprovação, se converteram em Leis Complementares (LCs). Por
ocasião da pandemia no novo Coronavírus, a Casa Legislativa realizou audiências
públicas online, como medida de transparência e participação social.
Tornaram-se leis e estão em vigor:


O Projeto de Lei 19/2020, convertido na Lei Complementar 259/2020, que trata
da majoração da alíquota de contribuição dos servidores para 14%, patronal para
28%, e transferência do custeio de benefícios temporários aos entes.
A Lei Complementar Nº 259, de 28 de abril de 2020, dispõe sobre os benefícios
de auxílio-doença, salário-família, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão e abono
trezeno, e 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".



O Projeto de Lei 26/2020, transformado na Lei Complementar 260/2020, sobre
revisão da segmentação/segregação de massa, com transferência de segurados e
aporte de bens e ativos, em contrapartida à diminuição do repasse para cobertura
do déficit.
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A LC 260 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.

Dentro da prorrogação contratual de seis meses, a Fipe desenvolveu atividades de efetiva
implantação da Revisão da Segregação da Massa (RSM), prevista na LC 260, por meio
da operacionalização da RSM. Foi levado em conta no período a assunção dos efeitos do
orçamento de guerra (EC nº 106 e LC nº 173) sobre a Administração Municipal.
Para facilitar o relato das complexas análises realizadas no âmbito do PSP, a Fipe está
expondo o projeto em etapas e fases que serão apresentadas detalhadamente no capítulo
2 – Trabalhos desenvolvidos no período, tanto em relação ao prazo inicial de 12 meses
do contrato, como em relação às atividades do período de prorrogação, de mais seis
meses.
Desde os trabalhos iniciais de diagnóstico, a Fipe, devido à tramitação da PEC 06, decidiu
criar um Observatório da Reforma da Previdência, cuja justificativa e concepção
encontra-se no capítulo 3 - A importância da criação do Observatório da Reforma da
Previdência, e o percurso dos projetos de leis no âmbito do PSP.
Em Considerações finais, a Fipe apresenta atividades realizadas além do escopo original
do PSP, recomendações de melhorias, bem como medidas no âmbito da EC 103 que ainda
precisam ser implementadas pelo RPPS de Campinas.
Como anexos, a Fipe está entregando os produtos:


Nota Técnica sobre operacionalização da revisão da segregação da massa, prevista
na Lei Complementar nº 260/2020; implantação do plano de aportes ao fundo
previdenciário e transferência de obrigações advindas do Fundo Financeiro,
conforme Projeto De Sustentabilidade Previdenciária (PSP) - Camprev –
orçamento do exercício 2020;



Relatório da Reavaliação Atuarial - produto D: cenário base alíquota 14%/28% (final); e



Relatório da Reavaliação Atuarial - produto E: cenário atuarial da revisão da
segregação da massa (final);
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Cenário econômico no desenvolvimento do PSP - sob a perspectiva dos relatórios
Focus do Banco Central – períodos anteriores e posteriores a pandemia do covid
-19.
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2.

TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

2.1. RELATÓRIO ANALÍTICO SOBRE A EAP – PSP CAMPREV
Ao longo do desenvolvimento do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária (PSP Camprev), as atividades foram orientadas por uma Estrutura Analítica de Projetos (EAP),
que será detalhada, do conceito à aplicação, nos próximos tópicos. Será visto que a EAP
é uma ferramenta pensada no início dos trabalhos, e o ideal seria que não sofresse
alteração; no entanto, os projetos nos mostram que eles não são estáticos e, por isso, ao
longo do projeto, houve mudanças que a EAP não pôde identificar/pensar/conceber
quando da sua criação.
Inicialmente,

entendeu-se

ser

importante

esclarecer

alguns

conceitos

sobre

gerenciamento de projetos. Tendo o Guia PMBOK® (Project Management Body of
Knowledge) como referência, buscou-se padronizar quatro conceitos:
1) O que é um Projeto
2) Quais são as fases de um Projeto
3) O que é a EAP – Estrutura Analítica de Projetos
4) O que é o MDP – Método do Diagrama de Precedência
5) Diferenças entre EAP – Estrutura Analítica de Projetos e Cronograma
1) O que é um Projeto?
Segundo a definição do Guia PMBOK®: “Um projeto é um esforço temporário
empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Os projetos e as
operações diferem, principalmente, no fato de que os projetos são temporários e
exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas”.
Portanto, um projeto tem início e término bem definidos. O término de um projeto é
atingido quando seus objetivos são alcançados ou quando o projeto é encerrado.
2) Quais são as fases de um Projeto?
De acordo com o Guia PMBOK®, existe o Ciclo de Vida do Projeto, que é composto pela
série de “Fases” pelas quais um projeto passa, desde seu início até a sua conclusão. Cada
“Fase” é composta por uma ou mais “Etapas” englobando um conjunto de atividades,
relacionadas ou encadeadas de maneira lógica, que termina com um ou mais entregáveis.
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As “Fases” e/ou as “Etapas” podem ser sequenciais, iterativas (repetitivas) ou
sobrepostas.
Embora os projetos variem em tamanho e complexidade, normalmente, um projeto típico
pode ser mapeado para a seguinte estrutura de Ciclo de Vida do Projeto: Iniciação;
Planejamento; Execução e Encerramento dispostos como “Fases” e “Monitoramento e
Controle” dispostos como “Etapas”, conforme a ilustração abaixo:
Figura 1 - Exemplo de um ciclo de vida do projeto

Fonte: Guia PMBOK®

3) O que é a EAP – Estrutura Analítica de Projetos?
A definição do Guia PMBOK®, para EAP (Estrutura Analítica do Projeto) ou WBS
(Work Breakdown Structure) é: “a decomposição hierárquica orientada à entrega do
escopo total do trabalho, a ser executado pela equipe do projeto para atingir os objetivos
e entregar o que foi requerido.
Em outras palavras, a EAP é um recurso utilizado para dividir o projeto em pacotes de
trabalho, facilitando a visibilidade das principais entregas, o controle do tempo e de custo.
Um pacote de trabalho, por sua vez, é um conjunto de atividades, (que recebe um
orçamento para fazer uma entrega específica). Pacotes de trabalho devem ser
independentes uns dos outros e não devem se repetir ao longo da EAP.
A EAP pode ser mais orientada a produtos (entregáveis) ou ao Ciclo de Vida do Projeto,
mas precisa ser útil tanto no planejamento quanto no monitoramento posterior. Existem,
basicamente, quatro estratégias para montar a EAP:
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Por fases: considera as fases do Ciclo de Vida do Projeto;



Por entregas: considera os produtos do projeto;



Por subprojeto: considera os “miniprojetos” que compõem o projeto;



Híbrida (por fases, entregas e/ou subprojetos): considera diversos aspectos do
projeto ao mesmo tempo.

4) O que é o MDP – Método do Diagrama de Precedência?
O Diagrama de Precedência é um método para representar visualmente todas as atividades
envolvidas no Ciclo de Vida do Projeto. Tem a função de sequenciar as atividades do
Projeto incluindo os processos requeridos para a conclusão do projeto dentro do prazo.
Além disso, serve para identificar gargalos que podem prejudicar os objetivos do projeto.
Figura 2 - Exemplo de um diagrama de precedência

Fonte: Guia PMBOK®
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Existem 4 tipos de relações no Método do Diagrama de Precedência:


Término para Início (TI) ou Finish to Start (FS): é o relacionamento lógico mais
comum, que prevê que uma atividade sucessora só poderá começar quando a
predecessora for concluída. (Ex.: Passar nos exames - Retirar o certificado);



Início para Início (II) ou (Start to Start): a atividade sucessora só poderá começar
quando a predecessora começar também. (Ex.: ligar a TV quando o jogo começar);



Início para término (IT) ou Start to Finish (SF): é o relacionamento lógico mais
raro, que prevê que uma atividade sucessora só poderá terminar quando a
predecessora iniciar. (Ex.: Fazer o exame - Preparar para o exame (A data do
exame forçará a preparação do exame terminar);



Término para Término (TT) (Finish to Finish): a atividade sucessora só poderá
ser concluída quando a predecessora finalizar. (Ex.: Treinar usuários - Instalar
software. Para terminar o treinamento dos usuários, a instalação de todos os
softwares deve estar concluída).

Para facilitar o entendimento, vamos usar como exemplo um jogo de futebol sendo
transmitido ao vivo pela televisão.
Figura 3 - Exemplo do diagrama de precedência em um jogo de futebol

Fonte: Guia PMBOK®

O MDP - Método do Diagrama de Precedência pode auxiliar na elaboração da EAP,
porém é mais comumente utilizado na elaboração do Cronograma do Projeto.
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5) Diferenças entre EAP e Cronograma
Diferentemente do Cronograma, que é voltado para a descrição das atividades com seus
respectivos prazos, o mais usual é não colocarmos as atividades na EAP e sim trabalhar
com a decomposição em pacotes de trabalho. Em outras palavras, a EAP é o mapa do
projeto, com o objetivo final e as principais etapas, fases e/ou produtos a serem concluídos
para se atingir esse objetivo.
O Cronograma funciona como um auxiliar da EAP. Ele nos mostra o que devemos fazer
(passo-a-passo) para chegar ao objetivo final, ou seja, é aqui que são incluídas as
atividades, os recursos necessários e o tempo estimado para chegar lá.
No Guia PMBOK® (6ª Edição), a EAP está listada na Área de Conhecimento nº 5
(Escopo do Projeto), enquanto o Cronograma está listado na Área de Conhecimento nº 6
(Cronograma do Projeto). Isso não é por acaso, pois existem diferenças significativas
entre a EAP e o Cronograma do Projeto. Por isso, cabe especificar os componentes dessas
duas áreas.
A Área de Conhecimento nº 5 inclui: 5.1 – Planejar o gerenciamento do escopo; 5.2 –
Coletar requisitos; 5.3 – Definir o escopo e 5.4 – Criar a EAP.
A Área de Conhecimento nº 6 inclui: 6.1 – Planejar o gerenciamento do Cronograma; 6.2
– Definir as Atividades; 6.3 – Sequenciar as Atividades; 6.4 – Estimar as durações da
Atividades; 6.5 – Desenvolver o Cronograma.
No Ciclo de Vida do Projeto, tanto a EAP como o Cronograma iniciam-se na Fase de
Planejamento. O exemplo a seguir permite entender melhor as diferenças:
Duas pessoas decidem fazer uma viagem de carro de São Paulo até Salvador, viajando
durante o dia e descansando a noite, durante no máximo uma semana, e gastando R$
1.000,00 por pessoa. O percurso tem 1.973,7 km e se dará pela BR-381 e BR-116.
Na EAP, especifica-se os pontos de parada durante o dia, os pontos de descanso para
pernoitar, e os lugares interessantes para se conhecer durante a viagem, até chegar ao
destino final, ou seja, a EAP aqui é o mapa que irá guiar as pessoas para conclusão do
projeto.
No Cronograma, é necessário estabelecer o que deverá ser feito, com prazo, responsáveis
e custos. Por exemplo: ter combustível suficiente para percorrer de uma etapa a outra;
preparar lanches para evitar paradas; o quanto se irá gastar com pedágios; providenciar
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as reservas dos locais para pernoitar; ter os telefones de pessoas amigas em caso de
emergência; estabelecer, de acordo com o percurso, quantas horas serão necessárias rodar
para chegar num lugar para dormir etc. Isso são algumas das atividades necessárias.
Isso é um planejamento, utilizando-se da EAP e do cronograma para a conclusão do
projeto.
Porém, imagine-se se essas pessoas, no meio do trajeto, resolvessem chegar ao destino
final de bicicleta ou de avião? Ou então, continuariam de carro, mas resolvessem “esticar”
a viagem até o Recife?
Se isso acontecesse, tanto a EAP inicial (que tem referência direta com o Escopo do
Projeto), como o Cronograma (que depende do Escopo do Projeto), ficariam invalidados
e teriam que ser refeitos. Devido a fatores endógenos (internos), o projeto inicial teria que
ser alterado, considerando que as duas pessoas, que planejaram a viagem, decidiram
alterar o planejamento inicialmente concebido.
Porém, pode acontecer também de fatores exógenos (externos) impactarem diretamente
no planejamento do projeto. Por exemplo, depois de chuvas intensas, houve a interdição
de uma parte importante da estrada e, para continuar a viagem, nossos protagonistas viram
que o percurso a ser percorrido aumentou em 300 km. Além disso, não existem
hospedagens e restaurantes no novo percurso a ser trilhado. Ou seja, essa situação
hipotética teria impacto direto na EAP e no cronograma inicialmente previstos, e por isso
um novo planejamento deveria ser concebido.
Feitas essas considerações iniciais, faremos agora a análise da EAP – Estrutura Analítica
de Projeto do PSP – Projeto de Sustentabilidade Previdenciária do município de
Campinas.
Na primeira reunião realizada entre a equipe da Fipe e o Camprev, em 21/06/2019, foi
solicitada por parte do órgão gestor a elaboração de cronograma de execução definindo
as datas de entrega de cada etapa, para servir como referência. Esse cronograma, na sua
Versão 1, foi entregue junto ao primeiro relatório em julho de 2019.
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Figura 4 – Cronograma de execução (Versão 1)

Fonte: Camprev

Na Versão 1 do cronograma, foi especificado algumas atividades iniciais: Assinatura do
contrato; Reunião de Kick Off; Reunião de Trabalho planejamento técnico; Solicitação de
dados; Envio das bases de dados iniciais; Envio dos demonstrativos contábeis; Envio da
legislação e a entrega dos seguintes produtos: PRODUTO A: Críticas e estatísticas dos
segurados do RPPS (com dois relatórios. Relatório 1B: análise crítica da base e status do
projeto e Relatório 2: Estatísticas dos Segurados); PRODUTO B: Análise de aderência
de hipóteses atuariais (Testes de Aderência - Desenvolvimento); PRODUTO C: Análise
Complexa das Notas Técnicas Atuariais – NTA (Nota Técnica Atuarial –
Desenvolvimento); PRODUTO D: Estudo Atuarial Complexo — Cenário-Base e Análise
Situacional (Cenário Base – Desenvolvimento); PRODUTO E: Estudo de cenários de
equilíbrio financeiro e atuarial (Estudo de Cenários – Desenvolvimento) e PRODUTO F:
Plano de Sustentabilidade Previdenciária (Plano de Sustentabilidade Previdenciária –

CI 5334

13

Desenvolvimento). A prestação dos serviços se daria por meio da entrega de sete
relatórios, com data de início prevista para junho/19 e término em dezembro/19.
A princípio, a estruturação e organização da EAP – Estrutura Analítica de Projetos, teria
como referência a Versão 1 do cronograma, seguindo o “Modelo por Entregas”, onde são
considerados os produtos do projeto como foco principal, divididos nas 3 etapas descritas
no Termo de Referência: 1ª. Etapa: Análise situacional do RPPS nas vertentes definidas
no escopo do Projeto; 2ª. Etapa: Consolidação do Diagnóstico da primeira etapa e
Definição das diretrizes estratégicas para desenvolvimento dos Estudos; 3ª. Etapa —
Consolidação das etapas antecedentes e a formulação do Plano de Sustentabilidade
Previdenciária.
Porém, verificou-se que no Termo de Referência inicial, quando é feita a referência na
palavra “Etapas”, entende-se que o mais correto seria substitui-la por “Fases”. Numa
leitura menos atenta, por vezes, aquilo que aparece sendo apenas um detalhe, se
apresentará mais à frente como sendo um dos pontos principais.
Nesse sentido, embora muitas vezes usadas como sinônimos, as palavras “Fases” e
“Etapas” não serão utilizadas neste projeto de forma semelhante. Por isso, faz-se
necessário utilizar a essência dos termos, diferenciando-os. Assim, para o
desenvolvimento desse trabalho, considerou-se que:
a) Etapa é o avanço de uma mesma coisa numa marcha, no tempo e/ou no espaço, que lhe
altera a situação sem alterar a essência do seu conteúdo.
b) Fase é uma nova situação atingida por uma coisa advinda de uma transformação/
mudança/ alteração/conclusão do seu conteúdo, de sua essência.
Como dito anteriormente, o Ciclo de Vida do Projeto é composto por “Fases”, sendo que
as “Etapas” estão contidas nas Fases.
Por exemplo: será necessário cumprir 4 etapas no desenvolvimento do Produto X, para
sair da fase de prototipagem e entrar na fase de testes.
Além dessa colocação conceitual, para a elaboração da EAP do projeto, foi constatada
também a necessidade de incluir o item 5, do Produto F, que não constava no Termo de
Referência inicial, como um “Produto” à parte, tendo em vista ser um fator exógeno, com
implicações diretas no projeto, devido as consequências advindas de uma então possível
reforma previdenciária.
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Além disso, corrigiu-se a duração da Versão 1 do Cronograma para doze meses, como
estava previsto em cláusula contratual.
Portanto, abaixo está a estruturação e organização inicial da EAP com foco no “Modelo
por Entregas” (Produtos), divididos por “Fases” e “Etapas”, com o acréscimo
mencionado.
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Figura 5 - Estrutura analítica do Projeto - EAP

Elaboração: Fipe
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Apesar dessa estruturação da EAP ter se dado por “Modelo de Entregas”, o que em nossa
opinião facilita a visualização dos entregáveis com as etapas e fases bem delimitadas,
após reuniões internas feita pela equipe da Fipe, optou-se por outra estruturação e
organização da EAP. Considerando várias reuniões realizadas entre a equipe da Fipe e a
alta direção do Camprev, ficou evidenciada a necessidade de se formular uma EAP onde
os maiores interessados (servidores municipais) pudessem ver com clareza e
transparência os trabalhos que seriam desenvolvidos.
Além disso, ficou decidido que a utilização do Cronograma com o diagrama de
precedência, não seria mais utilizado para o acompanhamento do público externo, e
serviria apenas para o acompanhamento interno pela equipe da Fipe.
Portanto, o modelo de EAP – Estrutura Analítica do Projeto encaminhada pela Fipe e
aprovada pelo Camprev, é o chamado Modelo Híbrido, também conhecido como Blend1.
Aqui, a ênfase foi dada nas “Etapas”, onde as atividades principais estão listadas,
juntamente com alguns produtos. Além disso, as “Fases” do projeto ficam delimitadas,
porém sem existir uma sequência hierárquica. Nesse modelo da EAP, apesar de existir
uma fase inicial (Fase 1) e uma fase final (Fase 6), considerou-se que o trabalho
desenvolvido ao longo de todas as etapas, contidas nas seis fases, não obedecem a uma
hierarquia de dependência para a sua conclusão.
Por isso, várias etapas de uma ou mais fases podem ser iniciadas simultaneamente sem a
necessidade de encerramento de uma etapa ou fase anterior. Assim, a EAP ficou menos
engessada e mais dinâmica, além de proporcionar uma visão mais clara e transparente do
andamento dos trabalhos, principalmente para o público-alvo do Plano de
Sustentabilidade, que é o servidor público municipal de Campinas.
A primeira versão da EAP feita no Modelo Híbrido (Blend) foi apresentada em reunião
realizada no Camprev em 25 de julho de 2019, para a alta direção do Camprev e, após
alguns ajustes, foi também apresentada na reunião de 17 de setembro de 2019, para o
Conselho Municipal de Previdência, onde foi detalhada. Portanto, a EAP aprovada pela
direção do Camprev e do Conselho Municipal de Previdência, passou a fazer parte dos

1

A palavra Blend é de origem inglesa e significa mistura de duas ou mais coisas ou substâncias diferentes.
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Relatórios de Atividades somente a partir do Relatório 3, com 27 itens, sendo que 3 já
estavam concluídos e 18 iniciados, conforme demonstrado a seguir:
Figura 6 – Estruturação e organização da EAP aprovada pelo Camprev e CMP –
Conselho Municipal de Previdência (Relatório 3)

Elaboração: Fipe
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Figura 7 – Exemplo da decomposição da EAP em “Fases” e “Etapas” com base no Relatório 10

Elaboração: Fipe
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Para facilitar a análise com as considerações mencionadas neste relatório, procedeu-se à
decomposição da EAP enviada ao Camprev em seis fases, com as respectivas etapas
correspondentes a cada uma delas.
Figura 8: Fase 1: Levantamento de Dados

Elaboração: Fipe
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Essa fase dos trabalhos engloba o período que vai da última semana do mês de junho de
2019 até 31 de janeiro de 2020.

O objetivo principal dessa fase é de se fazer uma série de levantamentos de informações,
com foco nos acontecimentos passados e atuais que irão subsidiar ações futuras. É aqui
nessa fase, chamada de “Abertura do Projeto”, que se começa também a trabalhar as
expectativas do cliente e dos stakeholders2.
Conforme foi observado anteriormente, somente no relatório 3 é que foi possível desenhar
a EAP que norteou os rumos do trabalho; e, portanto, quando ela é anexada ao respectivo
relatório, já existem várias atividades iniciadas e algumas concluídas.
Porém, para entender-se esse resultado apresentado, é importante esclarecer que, com o
início dos trabalhos (relatório 1), iniciou-se também as seguintes etapas da Fase 1:
“Histórico: Criação do Camprev e Segmentação de Massas; Análise crítica da base de
dados e estatística dos segurados; Levantamento de dados para Indicadores Financeiros e

2

Conceito criado na década de 1980, pelo filósofo norte-americano Robert Edward Freeman, o stakeholder
é qualquer indivíduo ou organização que, de alguma forma, é impactado pelas ações de uma determinada
empresa ou projeto. Em uma tradução livre para o português, o termo significa parte interessada, ou grupos
de interesse. No caso deste projeto, podem ser considerados como stakeholders, os servidores municipais,
o conselho de previdência, algumas secretarias municipais, o prefeito e os vereadores do município.
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Orçamentários (Demonstrativos, PPA, LDO, LOA, RREO) e Levantamento e análise da
Base Legal”.
No período seguinte (relatório 2), foi possível concluir a etapa “Análise crítica da base de
dados e estatística dos segurados”, com a entrega da primeira parte do “PRODUTO A Críticas e estatísticas dos segurados do RPPS”:
Relatório I: Apresentar os resultados das análises efetuadas e das possíveis
inconsistências encontradas dos dados cadastrais dos segurados do RPPS, com viés para
a gestão previdenciária e avaliação atuarial, que deverá incluir, quando necessário,
sugestões de melhorias para a qualidade da base cadastral. Deverá conter, minimamente,
os seguintes tópicos:
a. Resumo dos arquivos recebidos (nome do arquivo, tipo, data de geração, tamanho,
quantidade de registros, quantidade de colunas etc.);
b. Comparativo com a base de dados utilizada nas avaliações atuariais anteriores;
c. Inconsistências identificadas, inconsistências sanadas e premissas utilizadas para
eliminação das inconsistências;
d. Críticas e sugestões de melhorias na base de dados, quando aplicável.
Além disso, iniciou-se as seguintes etapas: “Levantamento e análise de bens, direitos,
patrimônio do Município e “Diagnóstico sobre a atual proposição de Regime de
Previdência Complementar”.
No período compreendido no relatório 3, não foi possível concluir nenhuma etapa da Fase
1, tendo em vista a dificuldade na obtenção de dados consolidados e informações
solicitadas pela equipe da Fipe; por isso, foram feitas várias reuniões de sensibilização
junto aos órgãos da administração direta e indireta. No entanto, foi possível produzir
material intitulado “Linha do tempo da legislação previdenciária municipal”, e uma
primeira versão do “Levantamento do Patrimônio Imobiliário”. Além disso, houve a
necessidade de dar atendimento a outras demandas do Camprev que não estavam
previstas no contrato. Esses assuntos foram detalhados nas atas de reuniões anexas aos
relatórios.

CI 5334

22

No período posterior (relatório 4), foi possível finalizar a etapa “Análise crítica da base
de dados e estatística dos segurados”, com a entrega da segunda parte do “PRODUTO A:
Críticas e estatísticas dos segurados do RPPS”:
Relatório II: Apresentar as estatísticas descritivas relativas aos segurados e beneficiários,
demonstrando sua situação demográfica e biométrica, a fim de servir como informação
básica e gerencial sobre o perfil previdenciário do RPPS. Deverá conter, minimamente,
os seguintes tópicos:
a. Resumos estatístico dos segurados do RPPS do Município de Campinas, por
classe de segurado Ativo, Aposentado por tipo, Pensionistas por tipo, Pensões por
tipo; por Categorias (Ex.: Educação, Saúde, etc.); por cargos e carreiras (Ex.:
auditor, procurador, etc.); por Secretarias e Entidades; por idade; por gênero; por
faixas salariais; ingressantes no serviço público antes e após a EC n° 41/2003;
recortes por grupos que evoluem rapidamente no seu nível de remuneração,
análise das aposentadorias iminentes, incluindo idade média, mínima e máxima;
pirâmides etárias; valores de remunerações ou benefícios, entre outras.
b. Resumos estatísticos agregados sobre tempo e valor de contribuição para o regime
e de benefícios; Crescimento das folhas de pagamento dos segurados; Idade
mínima e máxima de admissão; Representatividade dos grupos de paridade e
integralidade, entre outros.
c. Comparativos com as bases de dados utilizadas nas avaliações atuariais anteriores.
Além disso, foram concluídas as seguintes etapas: “Histórico: Criação do Camprev e
Segmentação de Massas; Levantamento de dados para Indicadores Financeiros e
Orçamentários (Demonstrativos, PPA, LDO, LOA, RREO); Levantamento e análise da
Base Legal; e Diagnóstico sobre a atual proposição de Regime de Previdência
Complementar”.
Após a análise do extenso material recebido, ao longo desses meses, e considerando as
alterações solicitadas pelo Camprev em relação às prioridades inicialmente previstas, a
equipe da Fipe analisou os principais aspectos do Projeto de Lei Complementar (PLC)
16/2018 (Previdência Complementar do Município de Campinas), e também elaborou os
seguintes documentos:
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•

Texto-base de Projeto de Lei Complementar, que institui o Regime de

Previdência Complementar para os servidores públicos de Campinas;


•

Texto-base de Projeto de Lei Complementar para a instituição do Fundo

Solidário Garantidor do RPPS e da revisão da segmentação de massas.
Em relação ao período compreendido no relatório 5, não ocorreu a finalização de alguma
etapa da Fase 1, tendo em vista que foi neste período que ocorreu a promulgação da
Emenda Constitucional nº 103/2019, em 12 de novembro de 2019. Esse evento,
juntamente com os diversos normativos legais decorrentes dessa promulgação, teve
impacto direto no escopo do projeto, tendo em vista que a contratação inicial teve como
parâmetro, para o desenvolvimento dos trabalhos, a Portaria MF n° 464, de 19 de
novembro de 2018, e não a Emenda Constitucional 103/19. Por isso, outras Fases dessa
EAP tiveram maior prioridade nesse período. Ainda assim, foram refinados os termos dos
projetos de lei mediante as definições técnico-políticas, tais como a pertinência de
utilização de imóveis de propriedade do município como destinação à modelagem de
transferência de segurados, sendo realizado diversos ajustes nas minutas dos anteprojetos.
No último período compreendido no relatório 6, foi possível realizar a finalização da
etapa “Levantamento e análise de bens, direitos e patrimônio do Município”, com a
entrega por parte do Camprev no dia 27/01/2020 da relação dos imóveis pertencentes ao
FAS – Fundo de Assistência à Saúde e ao Fasc – Fundo de Assistência à Saúde da Câmara.
No entanto, na relação desses imóveis, não constou uma estimativa dos valores de
mercado correspondente.
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Figura 9: Fase 2: Gestão do Passivo

Elaboração: Fipe
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Essa fase dos trabalhos engloba o período que vai da última semana do mês de julho de
2019 até 31 de março de 2020.

O objetivo principal dessa fase é ter conhecimento sobre o passivo previdenciário do
órgão gestor do RPSS, proporcionando também maior compreensão das informações
pelos , do projeto, aumentando a transparência e consequentemente a melhoria da gestão.
A Fase 2 iniciou-se no final do mês de julho (relatório 2) com o início de três etapas:
“Análise dos resultados dos estudos e avaliações atuariais anteriores; Testes de Aderência
de Hipóteses Atuariais; Plano de Trabalho Atuarial (governança); e Nota Técnica
Atuarial”.
A equipe da Fipe solicitou os seguintes documentos para análise: legislação sobre as
principais carreiras da administração, para evidenciar os impactos da relação de trabalho
na previdência, tais como: Professor; Agentes de Saúde; Guarda Civil Metropolitano;
Auditores e Relatório de acompanhamento dos órgãos de controle externo: TCESP e
auditoria realizada pela Secretaria de Previdência Ministerial.
Informou também que, com o início dos estudos atuariais extraordinários que explicitarão
o montante do passivo, após os testes de aderência e da redefinição de premissas, surge a
necessidade de se iniciar o processo de levantamento dos ativos, bens, direitos,
patrimônios, recebíveis e participações, da Prefeitura e dos Entes, passiveis de compor o
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estudo de viabilidade para instituição do Fundo a que alude o artigo 249 da Constituição
Federal.
Por outro lado, o Secretário de Finanças solicitou que a equipe providenciasse uma análise
sobre a declaração de inconstitucionalidade pelo TJSP da Lei Complementar nº 154 de
22 de novembro de 2016, que trata da utilização de recursos do fundo previdenciário para
pagamento de despesas do fundo financeiro, também de natureza previdenciária.
No período seguinte (relatório 3), em razão dos órgãos municipais relatarem ser a
primeira vez que são instados a entregar as informações para os testes de aderência, além
de enfrentarem dificuldades para extrair dados de seus sistemas que não possuem queries
(busca de registros que respondam a uma questão específica sobre dados armazenados)
adequadas para essa pesquisa, foi necessário realizar a reorientação do desenvolvimento
das etapas do projeto.
Assim, a conclusão da etapa “Nota Técnica Atuarial” foi antecipada, com a entrega de
duas Notas Técnicas Atuariais (NTAs), uma sobre o fundo financeiro e outra sobre o
fundo previdenciário, que nortearão todo o processamento dos cálculos atuariais,
referentes ao cenário-base e aos demais cenários de equacionamento, tornando a
avaliação técnica transparente e passível de validação por qualquer profissional de
atuária. Essa etapa faz parte do “PRODUTO C - Análise Complexa das Notas Técnicas
Atuariais (NTA)”, assim descrito:
Analisar as Notas Técnicas Atuariais (NTA), apresentando a metodologia de cálculo e
premissas que contém todas as formulações e expressões de cálculo das alíquotas de
contribuição e dos encargos do plano de benefícios, das provisões (reservas) matemáticas
previdenciárias e fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas
aderentes à população do RPPS, bem como descrever, de forma clara e precisa, as
características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas
nas formulações que subsidiarão os estudos e avaliações atuariais do RPPS, em
cumprimento da Portaria MF n° 464/2018, além de ser complementada por análise e
parecer técnico da CONTRATADA discorrendo sobre as modificações e alterações em
relação às Notas Técnicas Atuariais apresentadas nos estudos atuariais anteriores, e seus
respectivos impactos.
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Relatório IV: Relatório consolidado das Notas Técnicas Atuariais (NTA) apresentadas,
com todos os elementos mínimos exigidos pelo órgão regulador e pelas normas gerais de
atuárias, juntamente com parecer técnico.
Nesse período, também foi finalizada internamente pela equipe a etapa de “Análise dos
resultados dos estudos e avaliações atuariais anteriores”. Além da conclusão dessas duas
etapas e continuação das etapas iniciadas anteriormente, foi possível iniciar nesse período
as seguintes etapas: “Análise sobre Regime de Previdência Complementar, e Estudo de
cenários e alternativas para EFA – Equilíbrio Financeiro e Atuarial”.
No período posterior (relatório 4) não houve a finalização de nenhuma etapa, porém
houve avanço em relação à etapa “Testes de Aderência de Hipóteses Atuariais”, com a
elaboração e envio (por e-mail) dos parâmetros utilizados nos testes de aderência das
principais hipóteses atuariais, a serem empregadas nos estudos e projeções atuariais para
validação do órgão gestor.
Também foi possível complementar a etapa “Análise dos resultados dos estudos e
avaliações atuariais anteriores”, com a elaboração de documento contendo o
comportamento da massa de segurados ativos e beneficiários, as principais hipóteses
atuariais adotadas e resultados observados. O documento encontra-se integralmente no
anexo 4.7 do relatório 4.
Considerando especificamente o escopo da Fase 2, esse período (relatório 5), merece
destaque, tendo em vista a promulgação da EC nº 103/2019, em 12 de novembro de 2019,
o que ocasionou em profundas mudanças no objeto contratado, pois todo o trabalho
planejado pela equipe de atuários da Fipe tinha como referência as normas gerais de
atuária aplicadas aos RPPS, conforme Portaria MF n° 464/2018.
Nesse contexto, de alterações das normas de referência, foi entregue a etapa “CenárioBase e consolidação do diagnóstico”. Neste projeto, está sendo chamada de cenários-base
as avaliações atuariais do regime próprio, conforme as regras então vigentes antes das
modificações jurídicas ou mudanças nos planos de custeio e mecanismos de
financiamento, que eventualmente poderão ser propostos no contexto do Projeto de
Sustentabilidade Previdenciária do município de Campinas. Essa etapa faz parte do
PRODUTO D — Estudo Atuarial Complexo — Cenário-Base e Análise Situacional,
assim descrito:
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Realizar estudo atuarial do RPPS do Município de Campinas e de suas entidades,
utilizando os resultados e os parâmetros dos produtos anteriores, conforme descrito nos
produtos "A", "B" e "C", como insumos, acrescidas dos demais elementos do projeto. O
estudo deverá respeitar as exigências da Secretaria de Previdência — SPrev, tanto em seu
conteúdo quanto em formato em vigor no exercício, e enquadrando às normas gerais de
atuária aplicadas aos RPPS conforme Portaria MF n°464/2018. Os resultados deste
produto devem propiciar análise situacional do plano de equacionamento vigente e seus
resultados se constituirão no Cenário-Base para elaboração dos demais cenários para
adequação atuarial e financeira do regime.
Relatório V: Relatório do estudo atuarial Cenário-Base finalizado e consolidado com
todas as informações mínimas exigidas pelo órgão regulador e em conformidade com o
Art. 70 da Portaria MF n° 464/2018 e suas instruções normativas vigentes, inclusive tendo
como anexos:
a. Fluxos atuariais;
b. Demonstrativo de Duração do Passivo;
c. Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio;
d. Resumo da análise das Hipóteses Atuariais;
e. Parecer sobre a situação atuarial no atual modelo do regime;
f. Outros demonstrativos que se fizerem necessários de acordo com a etapa do
desenvolvimento do trabalho e dos achados nos produtos antecedentes.
Nesse período foi possível também finalizar a etapa “Testes de Aderência de Hipóteses
Atuariais”. Faz-se necessário informar que, devido a diversos problemas na qualidade dos
dados disponibilizados pelos órgãos da administração municipal, juntamente com alguns
aspectos metodológicos dos trabalhos atuariais anteriores, verificou-se diferenças
substanciais entre os estudos (atuais e os anteriores), o que ocasionou a necessidade de
retrabalho, ou seja, uma mesma tarefa ou etapa precisou ser refeita, em parte ou por
completo ao longo de todo o projeto. Essa etapa faz parte do PRODUTO B - Análise de
aderência de hipóteses atuariais, assim descrito:
Adequar às premissas atuariais à massa de segurados do RPPS para que os resultados das
avaliações atuariais e estudos de cenários fiquem o mais aderente possível à realidade,
aumentando seu grau de confiabilidade e proporcionando a tomada de decisão mais
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efetiva dos gestores. A análise de aderência das hipóteses atuariais deve estar em
conformidade com as diretrizes especificadas na Portaria MF n° 464/2018 e as hipóteses
atuariais devem ser escolhidas conjuntamente mediante análise da Contratada e da
CONTRATANTE, devendo explicitar os impactos da adoção ou não de cada hipótese.
Relatório III: Apresentar as hipóteses atuariais mais adequadas à atual massa de segurados
do regime e da situação do atual plano de benefícios e custeio, além dos parâmetros
exógenos que os influenciam com pareceres técnicos e gerenciais quanto à aderência.
Deverá incluir nos estudos as análises justificando aderência das hipóteses atuariais
realizadas contendo o embasamento pela escolha de cada premissa. O relatório também
poderá englobar análise sobre mudanças no perfil demográfico que afetam o plano de
benefícios, tais como: maturidade da população de servidores, aumento da expectativa de
sobrevida, mudanças nos arranjos familiares, entre outros, além de parecer técnico e
gerencial sobre a questão.
Ainda nesse período, houve avanços na etapa “Análise sobre Regime de Previdência
Complementar”, com a entrega da segunda versão do texto-base do projeto de lei para a
instituição do Regime de Previdência Complementar. Em relação à etapa “Estudo de
cenários e alternativas para EFA – Equilíbrio Financeiro e Atuarial”, com a entrega da
etapa “Análise sobre os Custos Atuariais de Transição” pertencente à Fase 3, e mais bem
descrita no respectivo item, houve uma complementação aos estudos e pesquisas
relacionados a essa etapa.
No período posterior (relatório 6), houve a necessidade da realização de reunião, em
24/01/2020, com os atuários que realizaram os estudos anteriores e os representantes
atuariais da equipe da Fipe, com o objetivo de identificar divergências e esclarecer
aspectos técnicos dos estudos que resultaram no DRAA do RPPS dos anos pretéritos, de
modo que o instituto possa evitar replicação das divergências nos próximos estudos.
Desse modo, mesmo aparecendo como etapa concluída na EAP, as etapas “Cenário-Base
e consolidação do diagnóstico” e “Testes de Aderência de Hipóteses Atuariais”
precisaram ser refeitas, conforme já alertado anteriormente. O detalhamento desse
procedimento está contido no respectivo relatório.
Para a finalização da etapa “Análise sobre Regime de Previdência Complementar”, após
a confecção de várias minutas encaminhadas à alta direção do Camprev, em 22 de janeiro,
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a equipe da Fipe apresentou ao Conselho Municipal de Previdência, os Projetos de Lei
elaborados no contexto do PSP – Plano de Sustentabilidade Previdenciária visando
atender às exigências da Emenda Constitucional nº 103/2019, incluindo o Projeto de Lei
que institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos
municipais. Após serem esclarecidas e debatidas as dúvidas suscitadas pelos conselheiros
e a incorporação de novas solicitações, a equipe da Fipe analisou as demandas, procedeu
os ajustes jurídicos, financeiros e atuariais necessários, e encaminhou os novos textos
para apreciação do Camprev. No início de fevereiro, a equipe da Fipe elaborou e
encaminhou as justificativas relativas ao Projeto de Lei, a fim de dar início à tramitação
interna das proposituras.
Em relação às etapas “Plano de Trabalho Atuarial (governança)” e “Estudo de cenários e
alternativas para EFA – Equilíbrio Financeiro e Atuarial”, as duas ainda se encontravam
em andamento, tendo em vista as alterações constitucionais que passaram a ser
prioridades, em conjunto com o redirecionamento das prioridades internas demandadas
pelo Camprev, conforme já relatado.
Para o período seguinte (relatório 7), faz-se necessário inicialmente contextualizar as
situações encontradas naquele momento, tendo em vista o início da pandemia do novo
“Coronavírus” (Covid-19). Diversas medidas governamentais foram adotadas: decretos
de calamidade pública baixados, respectivamente, pelos prefeitos municipais de São
Paulo (Decreto nº 59.283 de 16 de março de 2020), de Campinas (Decreto nº 20.774 de
18 de março de 2020), e pelo governador do estado de São Paulo (Decreto nº 64.879 de
20 de março de 2020).
Tais medidas governamentais acarretaram, além do adiamento na entrega do referido
relatório, profundas alterações nas rotinas de trabalho dos membros da equipe da Fipe na
execução do PSP – Camprev, tendo em vista que, por se tratar de um amplo trabalho
desenvolvido por equipe multidisciplinar, as reuniões internas e presenciais da equipe
(fundamentais para balizar o planejamento das atividades) ficaram comprometidas.
No entanto, apesar das dificuldades, a equipe Fipe considerou como concluída a etapa
“Estudo de cenários e alternativas para EFA – Equilíbrio Financeiro e Atuarial”, tendo
em vista que a equipe rodou novamente e cenário-base I, (que incluem os resultados dos
testes de aderência), atualizando-o com as bases de dados dos órgãos e entidades
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posicionadas em 31/12/2019, mesmo não possuindo os valores atualizados dos ativos
garantidores dos fundos, devido às dificuldades encontradas pelos órgãos da
administração municipal, já mencionadas anteriormente. Os resultados encontram-se no
Anexo 4.1 do relatório 7.
Em relação à etapa “Plano de Trabalho Atuarial (governança)”, que teve o seu início no
período do relatório 2, e que aparecerá sem estar finalizada ao longo de toda a EAP, a
razão se dá por dois motivos: a necessidade de priorizar outras etapas mais importantes,
inclusive com prazos legais, e por esse ser um tema que o órgão gestor poderá
implementar futuramente, não comprometendo os trabalhos desenvolvidos no PSP –
Plano de Sustentabilidade Previdenciária.
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Figura 10: Fase 3: Diagnóstico e Estratégias

Elaboração: Fipe
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Essa fase dos trabalhos engloba o período que vai da primeira semana do mês de setembro
de 2019 até 30 de abril de 2020.

O objetivo principal da Fase 3 é de servir como um suporte em relação a Fase 2, tendo
em vista que ambas possuem seu foco no passivo previdenciário. Essa Fase trabalha com
temas que vão além da área atuarial, pois engloba questões, internas e externas, que
exigem uma visão mais estratégica na tomada de decisões por parte do órgão gestor e da
administração municipal.
A Fase 3 iniciou-se no final do mês de setembro (relatório 3) com o início de quatro
etapas: “Objetivos do Ente - Ente x RPPS e harmonização conceitual; Relação de
Trabalho e Previdência (políticas de cargos, salários, remunerações, PC); Riscos atuariais,
econômicos, demográficos, fiscais e legais (exógenos); e Análise sobre os Custos
Atuariais de Transição”.
Diferentemente das análises das fases anteriores, a equipe Fipe entendeu que aqui não se
faz necessário o detalhamento de todas as etapas por período. Isso se deve ao fato de que
as atividades desenvolvidas nas etapas “Objetivos do Ente - Ente x RPPS e harmonização
conceitual; Relação de Trabalho e Previdência (políticas de cargos, salários,
remunerações, PC) estão contidas nas Fases 1 e 2 deste relatório. A etapa “Riscos
atuariais, econômicos, demográficos, fiscais e legais (exógenos)” está contida na Fase 2
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e na Fase 5. Dessa forma, a equipe entendeu ser redundante descrever novamente os
trabalhos desenvolvidos.
No entanto, aqui se faz necessária a descrição da etapa “Análise sobre os Custos Atuariais
de Transição”, tendo em vista demonstrativo apresentado no relatório 5.
A equipe da Fipe elaborou demonstrativo do Custo Atuarial de Transição (CAT) incorrido
a partir da adoção da medida pela administração municipal até o momento do estudo. O
CAT diz respeito ao aumento por um período de tempo (geralmente em torno de 30 anos)
da insuficiência financeira e, consequentemente, do dispêndio do Tesouro Municipal,
devido ao não uso das contribuições dos novos servidores que entraram no Fundo
Previdenciário para custear as despesas correntes dos benefícios previdenciários do
Fundo Financeiro, representando uma ruptura momentânea da solidariedade
intergeracional, própria de modelos de financiamento em repartição simples.
Por intermédio de análises prospectivas, foi possível demonstrar, de forma empírica, a
existência do Custo Atuarial de Transição, e concluir pela soma de valores, chegando-se
ao custo efetivo total e adicional que o Tesouro Municipal tem bancado para manter a
segregação de massas desde sua instituição em 2004. Este quadro, que compõe o
diagnóstico do regime previdenciário, ajudou a conferir noção mais fidedigna da real
situação, e propiciou decisões embasadas antes da adoção das medidas corretivas,
inclusive relativas à reforma previdenciária.
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Figura 11: Gestão do Ativo

Elaboração: Fipe

Essa fase dos trabalhos engloba o período que vai da primeira semana do mês de setembro
de 2019 até a segunda semana do mês de junho de 2020.
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O objetivo principal dessa fase é ter conhecimento sobre os atuais ativos do órgão gestor,
bem como, a capacidade financeira da administração municipal em colaborar para sua
ampliação, além de analisar a gestão dos investimentos, contribuindo para a melhoria da
gestão.
A Fase 4 iniciou-se no mês de setembro de 2019 (relatório 3) com o início de três etapas:
“Avaliação sobre bens, direitos, patrimônio e Comprev; Análise dos Investimento e
Governança; e Análise sobre a Taxa de Administração e outras Receitas Próprias”.
Em relação à etapa “Avaliação sobre bens, direitos, patrimônio e Comprev”, a Fipe
solicitou e recebeu da Cohab e dos diversos entes da Administração Municipal listagem
de imóveis, os quais foram consolidados (conforme planilha no anexo 4.4.); também
sugeriu ao Camprev sobre a necessidade de contratar instituição para avaliar os referidos
patrimônios de forma colaborativa com a Cohab, tendo em vista que ela detém expertise
na administração imobiliária municipal, bem como na avaliação dos bens listados, e
poderia auxiliar no levantamento pertinente. Ainda nessa etapa, a Fipe também sugeriu
ao instituto previdenciário consultar o INSS acerca de patrimônio apto a ser transferido
ao município de Campinas, em troca de dívida do órgão federal com o Camprev, em
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decorrência do Comprev-Estoque, e de determinação do Governo Federal de
desfazimento de patrimônio imobiliário da União. Nesse sentido, a equipe da Fipe
elaborou minuta de Ofício ao INSS. Por fim, a Fipe ficou de levantar os valores do
Comprev-estoque total, e do fluxo de recebimento desta modalidade de acerto de contas,
para averiguar se tais recursos poderiam ser antecipados de alguma forma legalmente
prevista para compor referido acervo.
Sobre a etapa “Análise dos Investimento e Governança”, foi realizada reunião com a área
responsável por investimentos do Camprev e, com base nos documentos encaminhados,
os especialistas de investimentos da Fipe definiram diretrizes iniciais importantes para
orientar as ações do instituto previdenciário, os quais seriam avaliados conjuntamente
com a Diretoria do Camprev, visando a elaboração de um estudo de modelagem ALM
(Asset Liability Management).
Quanto a etapa “Análise sobre a Taxa de Administração e outras Receitas Próprias”, a
Secretaria de Finanças disponibilizou os dados da Dívida Ativa para análise da Fipe,
tendo em vista a possibilidade de utilização do fluxo da dívida ativa do município na
composição de um fundo integrado de bens e direitos previsto no art. 249 da Constituição
Federal.
No período seguinte (relatório 4), em relação à etapa “Avaliação sobre bens, direitos,
patrimônio e Comprev”, a equipe jurídica e de finanças públicas trabalhou na formulação
de texto-base de projeto de lei para a instituição de Fundo Solidário Garantidor do Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) de Campinas, que poderá ser constituído para
receber aportes de bens, direitos, patrimônios e recebíveis, tais como fluxo da dívida ativa,
imóveis, dividendos da Sanasa, e outros bens. O fundo dará respaldo material à
segmentação de massa flexível, e sua modelagem permite reduzir o passivo atuarial do
RPPS de Campinas. A equipe da Fipe apresentou modelagem de acordo com as
competências do município. Ainda nessa etapa, a equipe da Fipe elaborou estudo
considerando uma segunda possibilidade, que é a substituição dos fluxos da dívida ativa,
dividendos da Sanasa e venda da folha, por um “Plano de Aportes Mensais ao RPPS” no
valor de R$ 250.000.000,00 anuais (ou sua divisão em valores mensais). O detalhamento
desse estudo encontra-se no respectivo relatório.
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No que se refere à etapa “Análise sobre a Taxa de Administração e outras Receitas
Próprias”, os especialistas trabalharam na definição das taxas de juros que serão utilizadas
nos testes de aderência. No processo de definição da taxa de juros, a equipe de
investimentos realizou um minucioso trabalho de análise de cada item dos investimentos
e da política da área como um todo, verificando que está adequada. A análise também
levou a indicar a taxa de juros de 4% como parâmetro adequado para os retornos
necessários e para fazer frente ao tamanho do passivo atuarial do Camprev.
Em relação à etapa “Análise dos Investimento e Governança”, não houve nenhum avanço
significativo.
O período seguinte (relatório 5) também foi impactado pela promulgação da EC nº
103/2019, em 12 de novembro de 2019, em relação às etapas dessa fase.
Neste novo contexto, o Camprev solicitou à Fipe elaboração de cenários de aumento de
alíquota contributiva e de alíquota progressiva, em razão dos prazos e sanções pelo
desatendimento destas medidas.
Em relação à etapa “Avaliação sobre bens, direitos, patrimônio e Comprev”, a equipe
jurídica e de finanças públicas realizou estudo preliminar dos ativos, bens e direitos ante
ao rol informado pela administração municipal. Com base nas referidas indicações,
trabalhou-se inicialmente com duas opções de valores para o acervo, passíveis de serem
incorporados na solução da revisão da segmentação de massas, sendo utilizado como
insumo para se realizar os cenários de compras de obrigações (transferências de ativos e
obrigações entre os fundos previdenciários).
Após várias reuniões e ampla discussão realizada entre a Fipe e o Camprev sobre a criação
e a finalidade do Fundo Solidário Garantidor no contexto da modelagem da revisão da
segmentação de massas, foi decidido pelo presidente do Camprev e posteriormente,
referendado pelo chefe do Poder Executivo, a necessidade de elaboração de um projeto
de lei específico, contendo o rol dos imóveis pertencentes à Administração Direta e
Indireta, e a autorização da Prefeitura pela Casa Legislativa para a venda e a reversão dos
recursos monetizados ao Camprev, para integralização aos fundos previdenciários.
Atendendo a essa determinação, a equipe da Fipe elaborou um terceiro Projeto de Lei
autorizativo e exclusivo para que a Prefeitura possa vender imóveis, e aportar os valores
no Camprev, a fim de integralizar o resultado líquido nos fundos previdenciários, e
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consequentemente, garantir o pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros;
incluindo nova fonte de recursos com destinação do produto de arrecadação do Imposto
de Renda de Pessoa Física (IRPF) dos servidores municipais para compor o lado de ativos,
direitos e recebíveis na solução de revisão da segmentação, e possibilitar a ampliação da
transferência de segurados do Fundo Financeiro para o Previdenciário.
Por fim, a equipe da Fipe identificou nos documentos contábeis da autarquia, a
possibilidade de inclusão de patrimônio constante do saldo do ativo não circulante,
imobilizado, no valor de R$ 22.834.370,22, o qual consideramos se tratar de instalações
efetuadas em prédio próprio alocado em centro de custo, que poderia ser aplicado no
fundo previdenciário. A equipe da Fipe também avaliou o balanço patrimonial do
Camprev e sugeriu à Diretoria que os imóveis constantes do Anexo Único da Lei
Complementar 10/2004, pertencentes ao Fundo de Assistência à Saúde, bem como a
própria sede social, fossem considerados, caso atendam aos requisitos legais, como bens
passíves de serem aportados aos fundos previdenciários, e passem a constar de forma
expressa no anteprojeto que trata da revisão da segmentação de massas.
Em relação à etapa “Análise sobre a Taxa de Administração e outras Receitas Próprias”
a equipe da Fipe apresentou estudos que levaram a discussões aprofundadas sobre os
resultados dos diagnósticos, tendo em vista que alguns resultados diferiram
substancialmente das avaliações atuariais ordinárias, realizadas anteriormente por outras
consultorias contratadas pela instituição. Nesse contexto, a equipe atuarial destacou
problemas na qualidade dos dados disponibilizados, e expôs divergências: quanto à forma
de contabilização da taxa de administração nas avaliações anteriores; uso do custeio da
despesa administrativa; e necessidade do ajuste da taxa de juros para desconto de longo
prazo (para o calculado nos testes de aderência) em 4,30% a.a. As explanações detalhadas
sobre esse tópico estão no anexo 4.2.4., e os estudos completos nos anexos 4.3 e 4.4.
Em relação à etapa “Análise dos Investimento e Governança”, não houve avanço
considerável, tendo em vista que a equipe da Fipe está aguardando o envio por parte do
Camprev de informações consolidadas sobre os Relatórios DAIR - Demonstrativo das
Aplicações e Investimentos dos Recursos e os Relatórios DPIN – Demonstrativo da
Política de Investimentos.
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No período posterior (relatório 6), a etapa “Avaliação sobre bens, direitos, patrimônio e
Comprev”, demandou por parte da equipe da Fipe um grande esforço, visando atender às
demandas do Camprev e Prefeitura de Campinas em relação a estudos e ajustes nos
Projetos de Lei, solicitados em dezembro de 2019, conforme descrito no relatório 5.
Inicialmente, a equipe da Fipe, ao longo da primeira quinzena de janeiro, abordou o tema
com a direção do Camprev, em reuniões remotas e intercâmbio de informações e
resultados via e-mail. No dia 15/01/20, realizou reunião presencial na sede do Camprev,
apresentando o status dos três Projetos de Lei. A pedido do Camprev, a equipe da Fipe,
em 22/01/20, apresentou ao Conselho Municipal de Previdência, os Projetos de Lei
elaborados no contexto do PSP, e também para atender às exigências da EC 103. Após
exposição e debate sobre as propostas contidas nos projetos de lei, a equipe da Fipe
dirimiu dúvidas dos conselheiros, assim como recebeu solicitações de alterações nos
Projetos de Lei. As solicitações dos conselheiros foram compiladas, estudadas à luz das
legislações envolvidas nos respectivos temas, ressalvadas quando foi o caso,
implementadas e enviadas para apreciação da alta direção do Camprev.
Em reunião presencial na sede do Camprev em 27/01/20, a equipe da Fipe apresentou aos
secretários municipais e presidência do Camprev os principais impactos da Emenda
Constitucional nº 103/19 no município de Campinas, e a redação dos três Projetos de Lei
solicitados pelo Prefeito. Em reunião na mesma data, à tarde, com a assessoria e
presidência do Camprev, ficou estabelecida a retirada do Fundo Solidário Garantidor do
Projeto de Lei de revisão da segmentação de massa com transferência de segurados e
aporte de bens e ativos, bem como a necessidade de nova reunião com o Conselho
Municipal de Previdência - CMP.
Em decorrência de todas essas solicitações e alterações nos Projetos de Lei, as equipes
jurídica, atuarial e da vertente financeira e econômica se debruçaram sobre os conceitos
e textos dos Projetos de Lei, para reformulação e reapresentação ao Conselho Municipal
de Previdência.
Em nova reunião com o CMP, no dia 31/01/20, a equipe da Fipe apresentou os Projetos
de Lei sobre: (1) a aplicação de aumento de majoração de alíquota e transferência dos
benefícios temporários do RPPS para os Entes, para atendimento a EC (Emenda
Constitucional) 103/2019 e (2) a revisão da segmentação de massas, com transferência de
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segurados e obrigações entre os planos financeiro e previdenciário, em contrapartida ao
aporte de ativos e demais medidas, visando equacionamento do déficit financeiro e
atuarial e a sustentabilidade do RPPS, porém sem a criação do FSG – Fundo Solidário
Garantidor.
Os Projetos de Lei foram debatidos item a item pelos conselheiros, e novas solicitações
de ajustes foram requisitadas. A Fipe, por sua vez, passou a analisar os ajustes, submeteu
as solicitações a novos estudos jurídicos, financeiros e atuariais, e encaminhou os novos
textos para apreciação do Camprev.
Em relação à etapa “Análise sobre a Taxa de Administração e outras Receitas Próprias”,
a equipe da Fipe realizou diversas análises, onde expôs a possibilidade da utilização e
forma de contabilização dos valores da Dívida Ativa do município, bem como de todas
as receitas futuras estimadas (IRPF, dividendos etc.) que poderão ser aportadas pelo
Executivo. No entanto, existem ressalvas aos riscos de não efetivação da expectativa de
receita e da necessidade de melhorar os dispositivos de cobrança, e também com a
separação das vinculações constitucionais para a Educação e a Saúde.
No que diz respeito à etapa “Análise dos Investimento e Governança”, não houve avanço.
No entanto, cabe uma observação em relação a alguns apontamentos por parte do
Conselho Municipal de Previdência, na ata de reunião realizada em 31/01/20, (anexa ao
relatório 6) sobre a carteira de investimentos do Fundo Previdenciário, onde foi exposta
a dificuldade de entendimento, por parte dos conselheiros, em relação à justificativa do
aumento da alíquota dos servidores vinculados ao respectivo fundo de 11% para 14%,
considerando que as aplicações dessa carteira chegam a quase R$ 1 bilhão de reais.
Por fim, cabe uma importante retificação em relação à etapa “Análise das Contribuições
Previdenciárias”. Por um equívoco, tanto na EAP – Estrutura Analítica de Projeto,
anexada nos relatórios 6, 7 e 8, essa etapa aparece como “não iniciada”, quando o correto
seria “etapa iniciada” a partir do relatório 6, e não do modo que constou, como sendo
iniciada apenas no relatório 9. Após essas considerações, serão descritos a seguir os
trabalhos relacionados a essa etapa, dentro do período compreendido no relatório 6.
Na etapa “Análise das Contribuições Previdenciárias”, a equipe da Fipe realizou estudos
orçamentários e financeiros sobre o impacto da adoção das alíquotas de 11% para 14%
no caso dos servidores e de 22% para 28% no caso do ente, além das simulações com
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alíquotas progressivas, e alteração da base de cálculo de contribuição com a
implementação da Emenda Constitucional nº 103/19 no município, uma vez que o
aumento da alíquota patronal impactaria os cofres do Tesouro Municipal, com destaque
para os efeitos sobre a receita e despesa no fundo previdenciário, que amplia o custo de
transição. A equipe da Fipe realizou também análise financeira da arrecadação do RPPS
de Campinas, que poderá ser alterada em função da instituição da modelagem de alíquota
progressiva alternativamente à majoração da alíquota para 14%. Os estudos estão
anexados no item 4.4 do relatório 6.
No período seguinte (relatório 7), houve o início da pandemia do novo “Coronavírus”
(Covid-19), o que impactou diretamente nos trabalhos, conforme mencionado
anteriormente.
Em relação à etapa “Avaliação sobre bens, direitos, patrimônio e Comprev”, a equipe da
Fipe deu continuidade aos estudos necessários para a realização dos ajustes solicitados
nos quatro Projetos de Lei apresentados no escopo do PSP-Camprev - (1) regras de
aplicabilidade da EC 103 ao RPPS de Campinas, como a majoração da alíquota de
contribuição dos servidores para 14%; patronal para 28%, e transferência do custeio de
benefícios temporários (não previdenciários) aos entes; (2) revisão da segmentação de
massa com transferência de segurados e aporte de bens e ativos; (3) instituição do Regime
de Previdência Complementar; e (4) autorização da venda de imóveis pela Prefeitura e
aporte de valores no Camprev -, especialmente no que diz respeito aos itens apontados
por membros do Conselho Municipal de Previdência. A equipe da Fipe submeteu os
resultados ao Camprev para verificar a pertinência das alterações propostas, à luz dos
estudos realizados.
Além disso, a equipe da Fipe elaborou e encaminhou ao Camprev as justificativas
relativas a cada uma das minutas dos Projetos de Lei, a fim de dar início à tramitação
interna das proposituras e subsidiar tecnicamente os encaminhamentos do Poder
Executivo e as discussões do Poder Legislativo.
Nesse período, a equipe da Fipe também prestou assessoria ao Camprev, no contexto das
atividades das frentes jurídica e atuarial, realizando análises e elaborando respostas
técnicas a questionamentos sobre o PL de aplicação imediata da EC 103, encaminhados
pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) e pela Câmara Municipal.
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Em relação à etapa “Análise sobre a Taxa de Administração e outras Receitas Próprias”,
a equipe da Fipe levou em consideração que os cenários prospectivos atuariais devem
servir de baliza e parâmetro para a efetiva aplicação das medidas necessárias ao equilíbrio
financeiro e atuarial do RPPS e de responsabilidade fiscal do Ente. Essas medidas
propostas deverão ser implementadas por intermédio da legislação de natureza
previdenciária, bem como pelas normas de planejamento e execução orçamentária; ou
seja, os planos plurianuais e respectivas normas de diretrizes orçamentárias e
orçamentárias anuais (PPA, LDO e LO). Nesse sentido, os estudos propostos estão sendo
desenvolvidos considerando a conciliação dos resultados atuariais em face da legislação
orçamentária do município, a fim de auxiliar na escolha da medida mais sustentável pelo
Camprev a ser apresentada oportunamente.
Na etapa “Análise das Contribuições Previdenciárias” o advento da Emenda
Constitucional n° 103/2019, que alterou, entre outras coisas, parâmetros e regras para os
benefícios previdenciários dos RPPS, como aumento de alíquota para 14% no caso de
regimes próprios, que apresentem déficit atuarial e alteração de regras de benefícios,
como a idade mínima para elegibilidade ao benefício previdenciário e a extinção da
aposentadoria por tempo de contribuição, houve a necessidade de se avaliar os impactos
atuariais de tais medidas no município de Campinas. Assim, a Fipe elaborou mais dois
cenários-base, um considerando o impacto completo da reforma, chamado de “cenáriobase V – EC n° 103/19 completa”, e uma segunda versão, que analisa apenas uma das
alterações, a de aumento de alíquota de contribuição do servidor para 14% e a
contribuição patronal para 28%, chamado de “cenário-base VI – EC n° 103/19 apenas
aumento de alíquota”. Esses estudos encontram-se nos anexos 4.3 e 4.4 do referido
relatório. Essa etapa faz parte do PRODUTO E: Estudo de cenários de equilíbrio
financeiro e atuarial, assim descrito:
Elaborar estudo de cenários tendo como diretrizes a manutenção do atual modelo de
equilíbrio financeiro atuarial ou de adoção de solução de equacionamento financeiro e
atuarial nas formas previstas na Portaria MF n° 464/2018, evidenciando eventuais Custos
de Transição, impactos orçamentários, financeiros e fiscais na proposição de medidas de
equacionamento e, quando for aplicável ou recomendável, a proposição de soluções
alternativas.
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Conforme já mencionado, a contratação da Fipe teve como referência para o
desenvolvimento das análises e estudos a Portaria MF n° 464/2018. Com a promulgação
da Emenda Constitucional nº 103/19, houve a necessidade de profundas adequações no
desenvolvimento do projeto.
Em relação à etapa “Análise dos Investimento e Governança”, não houve avanços.
No período seguinte (relatório 8) em relação à etapa “Avaliação sobre bens, direitos,
patrimônio e Comprev”, a equipe da Fipe realizou as análises necessárias para ajustar os
projetos de lei que materializam parte essencial do Plano de Sustentabilidade
Previdenciária, especialmente adequações nos PLs relativos (1) às regras de
aplicabilidade da EC 103, que prevê majoração de alíquota do servidor e patronal e (2)
de instituição de Regime de Previdência Complementar (RPC). Em relação ao PLC Projeto de Lei Complementar nº 19, a equipe da Fipe realizou ajustes com o objetivo de
evitar equívocos na interpretação da responsabilidade do custeio do abono trezeno de
aposentados

e

pensionistas,

cujo

pagamento

do

benefício

continua

sendo

responsabilidade do Camprev. Essa etapa aparece como finalizada, tendo em vista o
encaminhamento dos Projetos de Lei para a Câmara Municipal.
A equipe da Fipe avaliou novamente, a pedido do Camprev, o questionamento da
Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), em relação aos artigos 2º e 3º do
projeto, que, embora sanado, voltou a ser discutido, envolvendo o Art. 11 da Emenda
Constitucional 103 e o estabelecimento ou não de progressividade de alíquota. A equipe
também assessorou o Camprev na resposta aos vereadores Mariana Conti, Carlão do PT,
Gustavo Petta e Pedro Tourinho, conforme requerimento 655/2020.
Em relação à etapa “Análise sobre a Taxa de Administração e outras Receitas Próprias”,
e “Análise das Contribuições Previdenciárias”, a equipe da Fipe elaborou os primeiros
cenários para revisão da Segregação da Massa mediante aportes de bens, direitos e ativos
de qualquer natureza, de modo a avaliar os impactos financeiros e atuariais da medida,
calculando-se de forma minuciosa suas implicações orçamentárias, financeiras e
contábeis, objetivando sintetizar o cenário que melhor implique na maximização da
eficiência do uso dos recursos públicos.
Resumidamente, para se chegar aos valores dos aportes, foi realizada uma primeira
proposta, chamada de Proposta 1, para vinculação de valores ao Fundo Previdenciário, a
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fim de possibilitar a transferência de vidas entre fundos. A segunda possibilidade pensada
seria a de transformar a vinculação do Fluxo Livre da Dívida Ativa, dividendos da Sanasa
e Folha de Pagamento em um plano de aportes periódicos no valor de R$ 250 milhões
anuais. O parcelamento dos débitos e o aporte de imóveis permaneceriam na proposta.
Assim, chegou-se à Proposta 2. As discussões avançaram e foi pensado, com base na
Proposta, em aportar também o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) dos servidores
da Administração para o Fundo Previdenciário, o que se tornou a Proposta 3. Foi
observado, em seguida, que a vinculação dos recursos do Imposto de Renda Retido da
Fonte (IRRF) deveria ser líquida, livre de vinculações legais. Assim, se tornando a
Proposta 3b. Visando-se estimar a sensibilidade e efeitos orçamentários e financeiros das
propostas de revisão da Segregação da Massa, a Fipe considerou que o fluxo de aportes
se traduziria em R$ 500 milhões anuais, sendo seu valor presente de R$ 11,97 bilhões, o
que se tornou a Proposta 4.
A partir dessas propostas de aportes, a equipe da Fipe realizou os respectivos cenários de
compra de vidas e, comparando com o cenário-base oficial, foi possível observar os
impactos atuariais das medidas propostas. Todos esses estudos estão em anexo no referido
e relatório, e fazem parte do PRODUTO E: Estudo de cenários de equilíbrio financeiro e
atuarial.
Em relação à etapa “Análise dos Investimento e Governança”, que teve o seu início no
período do relatório 3, e que aparecerá como finalizada neste período, a razão se dá por
esse ser um tema em que apareceram dificuldades no atendimento das solicitações
encaminhadas ao órgão gestor, com o que a equipe da Fipe priorizou outras etapas mais
importantes, inclusive com prazos legais para o desenvolvimento do PSP.
No período posterior (relatório 9), na etapa “Análise das Contribuições Previdenciárias”
e “Análise sobre a Taxa de Administração e outras Receitas Próprias”, o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 19/2020 que trata da majoração da alíquota de contribuição dos
servidores para 14%, patronal para 28% e transferência do custeio de benefícios
temporários aos entes, foi encaminhado à Câmara Municipal. Por conta disso, a Fipe
realizou 31 reuniões internas entre suas equipes, seis reuniões on-line com o Camprev
para discussões técnicas, e uma apresentação on-line ao Conselho Municipal de
Previdência (CMP). Além disso, houve participação de membros da equipe da Fipe,
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presencialmente, na audiência pública que teve transmissão ao vivo para os vereadores e
aberta para o público em geral.
A audiência pública ocorreu em 07 de abril, no auditório da Câmara Municipal, onde os
técnicos da Fipe apresentaram aos vereadores e à população conectada ao evento
transmitido via web, diagnóstico da situação do RPPS de Campinas (histórico, situação
dos fundos e a realidade dos déficits financeiro e atuarial), assim como explanaram acerca
da fundamentação jurídica e legal do PLC 19, em tramitação na Casa Legislativa. Esse
evento teve a duração de mais de sete horas.
A equipe da Fipe também prestou assessoria ao Camprev na tramitação do PLC 19,
realizou estudos das emendas apresentadas ao projeto e suas implicações ao RPPS e ao
município.
Sob outra perspectiva, mas dentro dos objetivos dessa etapa, a equipe da Fipe realizou os
seguintes trabalhos:
a) analisou o impacto das medidas no orçamento e na forma de financiamento dos fundos
financeiro e previdenciário do RPPS de Campinas;
b) avaliou a operacionalização de aportes anuais, incluindo 2020, os estornos de despesas
já processadas de seis meses e a contabilização dos déficits financeiro e atuarial;
c) pesquisou o limite de endividamento do ente para efeito de adoção da medida de
Revisão da Segregação da Massa (segundo o entendimento da Resolução n° 40/2001 do
Senado);
d) verificou a contabilização dos aportes previstos na minuta, à luz da Lei Eleitoral e
procedimentos contábeis específicos para RPPS e da Instrução Normativa Sprev n°
10/2018;
e) calculou o ponto de equilíbrio na transferência de segurados;
f) analisou os efeitos fiscais - conforme os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) -, contábeis, financeiros, orçamentários e atuariais em adotar “alíquota patronal
suplementar” ou um “plano de aportes temporários”;
g) procedeu ajustes na redação da disposição sobre a garantia do Tesouro, em caso de
eventual falta de pagamento dos aportes propostos.
Para a reunião presencial que ocorreu em 13 de abril, com o prefeito de Campinas,
secretários municipais e alta direção do Camprev, a equipe da Fipe elaborou um Caderno
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Executivo detalhado (anexo 4.6 do relatório em referência), contendo diagnóstico sobre
o RPPS de Campinas, com indicadores econômicos, situação atuarial (déficits financeiro
e atuarial) e detalhamento do Plano de Sustentabilidade Previdenciária (PSP).
Após a exposição dos cenários atuariais elaborados e a etapa de esclarecimento de
dúvidas, o chefe do executivo municipal optou pelo cenário (proposta) 3, e solicitou
celeridade no desenvolvimento dos estudos relativos à proposta escolhida – alterando
apenas o valor de aportes da Sanasa para R$ 50 milhões, a partir de 2021, como também
pediu agilidade na entrega de minuta do Projeto de Lei Complementar de Segregação da
Massa mediante aportes de bens, direitos e ativos de qualquer natureza.
Por fim, a equipe da Fipe esmiuçou profundamente questões relativas à modelagem da
transferência de segurados - prevista na minuta de Revisão da Segregação da Massa, e,
diante disso, foi necessário rodar novamente os cenários constantes nos Anexos 4.4 a 4.6
do Relatório 8, após ter sido disponibilizada pelo Camprev a base de dados atualizada,
com os resultados esperados da Revisão da Segregação da Massa mediante aportes de
bens, direitos e ativos de qualquer natureza, de modo a avaliar os impactos financeiros e
atuariais da medida, e considerando os ativos garantidores retificados e posicionados na
mesma data base dos estudos, em 31/12/2019.
No período seguinte (relatório 10), para atendimento das etapas “Análise das
Contribuições Previdenciárias” e “Análise sobre a Taxa de Administração e outras
Receitas Próprias”, foram necessárias a realização de várias reuniões virtuais, sendo elas:
23 reuniões internas on-line com as equipes das vertentes que atuam no PSP; 7 reuniões
on-line com o Camprev para debater status e continuidade das ações do PSP e 1 reunião
com o Conselho Municipal de Previdência (CMP) para expor a minuta da proposta de
Revisão da Segregação da Massa.
Nesse período, a equipe da Fipe aprofundou estudos, revisou e finalizou minuta e
justificativa do Projeto de Lei Complementar sobre a Revisão da Segregação de Massa, a
qual foi encaminhada ao Camprev. Após análise e tramitação na Prefeitura, foi
protocolada, com alterações, no dia 18 de maio, na Câmara Municipal de Campinas.
O referido texto sofreu duas alterações importantes em relação ao texto original. No
entanto, a equipe da Fipe consignou a importância da manutenção da redação original do
Art. 5º (que trata da retroatividade da medida) com o objetivo de aliviar a pressão da
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Previdência sobre o cofre municipal, e também a inclusão e envio do plano de aportes
como um dos anexos, além dos bens imóveis do Fundo de Assistência à Saúde (FAS) e
do Fundo de Assistência à Saúde da Câmara (FASC), inicialmente elencados como Anexo
Único.
Diante das orientações da Fipe, e atendendo também as orientações da Procuradoria
Municipal, o executivo municipal enviou “Proposta de Emenda Modificativa e Aditiva
ao PLC 26/2020” a qual modifica a redação dos §§ 2º e 6º do Art. 2º e acrescenta os
Anexos I e II ao PLC 26/2020.
A equipe da Fipe deu continuidade aos estudos e ajustes de minuta e justificativa de
Projeto de Lei Complementar para instituição de Regime de Previdência Complementar
(RPC), com foco no aprofundamento de questões como: benefícios programados e de
risco; possibilidade de adoção de plano multipatrocinado e participação de outros
municípios; estudos atuariais acerca dos efeitos da alíquota de 8,5% para o RPC e adoção
de benefícios de sobrevivência ou de risco; impacto da geração futura e fluxos e reflexos
do custeio para o patrocinador (Prefeitura de Campinas); viabilidade de criação de planos
de benefícios administrados por Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC)
com análise de critérios da Previc, das orientações da Secretaria de Previdência e de
estudo de casos acerca da adoção de Comitê Gestor para hipótese da manutenção da
decisão da Prefeitura da não criação de entidade gestora própria.
Além disso, a equipe da Fipe assessorou e monitorou a tramitação do Projeto de Lei
Complementar nº 26/2020, atuando junto ao Camprev para dirimir dúvidas, atender
órgãos internos à Prefeitura e apresentar estudos jurídicos, econômicos e atuariais.
Foi necessário também formular Nota Técnica extraordinária em resposta ao ofício
205/2020, do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPESP), o qual suscitou o
Camprev a prestar esclarecimentos e apresentação de estudo atuarial do RPPS de
Campinas, a fim de justificar a necessidade do PLC 19/2020 e reafirmar a legalidade,
constitucionalidade e instrução técnica da medida, evitando que tais questionamentos
pudessem acarretar a judicialização do PLC.
O detalhamento de todas essas atividades encontra-se no respectivo relatório.
Prosseguindo com o período seguinte (relatório 11) em relação às etapas “Análise das
Contribuições Previdenciárias” e “Análise sobre a Taxa de Administração e outras
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Receitas Próprias”, a Fipe realizou/participou de 19 reuniões, sendo: 14 reuniões internas
on-line; 4 reuniões com o Camprev e 1 audiência pública na Câmara Municipal de
Campinas sobre o Projeto de Lei Complementar nº 26/2020.
A equipe da Fipe monitorou a tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 26/2020,
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 de 2020, o PLC 26 foi convertido na Lei Complementar (LC)
260/2020.
A equipe da Fipe também realizou análises jurídicas sobre a criação de entidades da
administração indireta, prevista no PLC 026, 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.
Em 12 de junho de 2020, técnicos da Fipe participaram presencialmente da 13ª audiência
pública, na Câmara Municipal de Campinas. Nessa oportunidade realizaram apresentação
técnica dos aspectos legais, jurídicos, atuariais e financeiros do PLC 26 e responderam
aos questionamentos de vereadores e do público, que pôde participar dos debates
virtualmente. A transcrição da audiência encontra-se no anexo 4.2 do referido relatório.
A equipe da Fipe também elaborou vasto material com orientações ao Camprev para
envio de requerimento à Secretaria de Previdência (Sprev) para análise da proposta de
Revisão da Segregação de Massa do regime previdenciário de Campinas, antes da
aprovação do PLC 26. 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 normativas.
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Figura 12: Fase 5: Observatório da Previdência

Elaboração: Fipe

Essa fase dos trabalhos engloba o período que vai da primeira semana do mês de setembro
de 2019 até a segunda semana do mês de junho de 2020.
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Em relação à Fase 5, se faz necessário alguns esclarecimentos, tendo em vista que a
contratação do PSP – Plano de Sustentabilidade Previdenciária se deu com foco na
Portaria MF n° 464 de 19 de novembro de 2018. No entanto, já havia sido apresentada à
Câmara dos Deputados, em fevereiro de 2019, a Proposta de Emenda à Constituição
PEC/06-2019. Em setembro do mesmo ano, o Senado Federal apresentou a Proposta de
Emenda à Constituição PEC/133-2019, conhecida como “PEC paralela”.
Diante desse cenário, em que havia incertezas quanto à tramitação e aprovação, a equipe
da Fipe procedeu ao monitoramento dessas propostas, porém inicialmente com foco em
proposições que estavam no âmbito de competência do Munícipio.
Até o relatório 4, essa Fase não possuía etapas, sendo o acompanhamento da PEC 06/2019
o objetivo principal. A partir do relatório 5, foi necessário acrescentar mais 3 etapas:


Principais pontos da Reforma da Previdência;



Acompanhamento da PEC Paralela;



Acompanhamento da PEC do Estado de São Paulo.
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A partir do relatório 9, houve a necessidade de reformular o nome do objetivo principal,
de duas etapas, e acrescentar mais uma. A partir dessa alteração, essa fase ficou como se
segue:


Acompanhamento da PEC n° 06/2019 (EC n° 103/2019) –principal;



Principais pontos da Reforma da Previdência aplicáveis ao PSP;



Acompanhamento da PEC Paralela;



Acompanhamento da PEC do Estado de São Paulo (Emenda Constitucional de SP
n 49/2020 e Lei Complementar SP 1.354/2020);



Análise das demais medidas da EC 103/2019.

Apesar de ser mantido o objetivo principal como “Acompanhamento da PEC”, todo o
trabalho desenvolvido nessa Fase está nomeado nos relatórios como “Observatório da
Reforma da Previdência”.
Diante desse aspecto conjuntural importante, com a evolução da reforma da previdência
no âmbito do Congresso Nacional e os efeitos da promulgação da EC nº 103/2019 em 12
de novembro de 2019, tornou-se evidente a importância de a Fipe ter estabelecido um
Observatório dedicado ao acompanhamento das novas medidas desde o início do PSP,
devido às implicações nos resultados dos cenários do estudo.
Conforme comentado anteriormente na “EAP estruturada em Modelo por Entregas
(Produtos)”, essa Fase está incluída como um novo produto, tendo em vista ser um fator
exógeno com implicações diretas no projeto, devido às consequências advindas de uma
reforma previdenciária.
A nova conjuntura exigiu das equipes do Camprev e da Fipe mais tempo de análise, para
compreensão dos novos conteúdos constitucionais e legais, considerando que as normas
têm aplicabilidade e prazos diferenciados nos entes federados. Além disso, houve o
encaminhamento de proposições suplementares pelo governo do estado de São Paulo para
alterar a sua Constituição e legislação extraconstitucional. Essas medidas, em conjunto,
trouxeram indefinições ou insegurança quanto à extensão e à efetiva aplicabilidade de
parte das novas regras.
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Diante desse quadro, a equipe da Fipe elaborou materiais contendo a descrição das
medidas da alteração constitucional, asseverando os pontos de atenção que impactam
diretamente no município de Campinas, os quais merecem análise pelo Camprev e
administração municipal quanto à extensão das medidas e da pertinência de sua aplicação.
Esse material está contido no relatório 5.
No período seguinte (relatório 6) a equipe jurídica da Fipe realizou intensos debates,
aprofundou estudos sobre os efeitos da EC 103 no município de Campinas, e deu
continuidade ao monitoramento realizado pelo Observatório da Reforma da Previdência,
acompanhando as soluções implantadas nos estados do Goiás, Maranhão, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo, bem como observando também as
medidas judiciais propostas perante aos Tribunais, para melhor entendimento da
aplicação dos dispositivos pelos Entes na visão da Justiça.
Devido à ampla repercussão da Emenda Constitucional e sua respectiva intersecção com
outras legislações e temas, a equipe jurídica debruçou-se sobre as Leis 9717/98, 8219/94,
8442/95,

15791/2019,

Decretos

17077/2010,

17525/2012,

18463/2004,

Lei

Complementar 219/2019 (do estado do Maranhão), Lei Complementar 10/2004 (de
Campinas), Lei Orgânica do Município e outras legislações do órgão antecessor do
Camprev, o antigo IPMC, para identificar regulamentos acerca de auxílios e alíquotas,
Lei 10887/2004, Portaria 464/2018, Portaria MEPT 1348/19, SEI – ME 5155534, NT
12212. Os participantes da vertente jurídica também investigaram orientações do Sprev,
estudos do Diap e exposições realizadas em seminários de previdência e de contas
públicas, encontros atuariais (a partir de apresentações, textos e vídeos) e livros de autores
da área, que auxiliaram em dirimir dúvidas e questionamentos apresentados pelos
representantes do Camprev, do CMP e da Administração Municipal.
No período posterior (relatório 7) em contínuo monitoramento da Reforma da Previdência
em todo país, a equipe da Fipe:


Acompanhou no período a elaboração da Lei de Responsabilidade Previdenciária;
o projeto de decreto legislativo do PSOL para sustar a Portaria 1348/2019 (dispõe
sobre parâmetros e prazos para atendimento do artigo 9º da EC 103); decisão
judicial sobre teto remuneratório e o acúmulo de cargos; ações contra a
contribuição progressiva;
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Analisou a aplicação da EC 103 em municípios como Ribeirão Preto, Salvador e
São Paulo;



Realizou estudo sobre a compatibilidade da EC 103/2019 em relação aos
dispositivos das legislações municipais que tratam das relações de trabalho e
previdenciárias de Campinas.

No período seguinte (relatório 8), a equipe da Fipe monitorou o processo final de
tramitação e aprovação, pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), de PL
destinado a implementar a reforma da previdência federal no estado de São Paulo,
promulgada como Emenda Constitucional (EC) 49, bem como aprovação das novas
regras para aposentadoria e pensão por morte dos servidores públicos, que tramitou como
PLC 80/2019, e se converteu na Lei 1354/2020. Finalizada a análise e tramitação das
alterações legais, a Fipe debruçou-se sobre o conteúdo proposto pelo governo de São
Paulo, o que foi aprovado pela casa legislativa paulista e suas implicações no município
de Campinas.
A equipe da Fipe aprofundou a consolidação, organização e conciliação do texto da
reforma (EC 103) com a legislação de Campinas.
Em âmbito nacional, monitorou novas diretrizes sobre Previdência Complementar, a
partir da edição, do “Guia de Previdência Complementar para entes federativos”,
publicado pelo Ministério da Economia, em parceria com a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho.
Diante das novas orientações do órgão, a equipe da Fipe fez a adequação e revisão do PL
de instituição do Regime de Previdência Complementar do município de Campinas, pois,
conforme aprovado na Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019, os
entes federativos que possuam Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) terão o
prazo de até 2 anos para instituir o Regime de Previdência Complementar (RPC), que
deixou de ser facultativo, se tornando obrigatório a partir da promulgação da Emenda,
com fulcro a limitar os valores dos benefícios de aposentadoria e pensão concedidos pelo
RPPS ao limite máximo estabelecido paras os benefícios do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).

CI 5334

55

Posteriormente (relatório 9) a equipe da Fipe deu continuidade ao monitoramento e
estudos relativos à Reforma da Previdência e seus efeitos no município de Campinas,
assim como acompanhou o impacto de outras legislações relacionadas a RPPS,
especialmente em meio aos desafios trazidos pela pandemia do novo Coronavírus, como:


Aprovação de PLC para aumento da alíquota de contribuição em Diadema (SP);



Portaria SEPRT/ME nº 1.348, de 3/12/2019, sobre parâmetros e prazos para
atendimento das disposições do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12
de novembro de 2019, para Estados, Distrito Federal e Municípios comprovarem
a adequação de seus Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS;



Projeto de decreto legislativo 5/2020, sobre reconhecimento de estado de
calamidade pública nos municípios do estado de São Paulo;



PL 1161/2020, que concede auxílio financeiro emergencial aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios para reforço dos fundos de participação de que
trata o art. 159 da Constituição Federal e suspende obrigações dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, devido aos efeitos financeiros provocados pela
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid 19.
A equipe da Fipe concedeu especial atenção ao art. 3º, sobre suspensão de
exigibilidade da contribuição previdenciária dos RPPS entre março e dezembro
de 2020;



Portaria SEPRT Nº 9348 de 06/04/2020, sobre a prorrogação de prazos para envio
das informações dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho,
e sobre os prazos relativos ao Processo Administrativo Previdenciário – PAP, e às
notificações emitidas em auditorias diretas e indiretas realizadas nesses regimes;



Art. 9º da Lei 9717/98, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal e dá outras providências;
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9.717/1998, que estabelece as regras gerais para organização e funcionamento dos
RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;


Comunicado SDG 14/2020 sobre orientações do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCESP) em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para os
entes federados que decretaram estado de calamidade pública.

No período seguinte (relatório 10), a Fipe deu continuidade ao monitoramento dos efeitos
da Reforma da Previdência, bem como acompanhou o impacto de outras legislações
relacionadas a RPPS, principalmente publicadas por ocasião da pandemia do novo
coronavírus, como:


Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterando a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em que determina que a União ficará
impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de
refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e com o Distrito Federal,
de 1º de março a 31 de dezembro de 2020; suspende pagamentos dos
refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com
vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020; a suspensão se estende
ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios
devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal
específica.



Portaria SEPRT/ME 9.907/2020, sobre estabelecimento de parâmetros para o
atendimento, pelos dirigentes, gestores de recursos e membros dos conselhos e
comitês dos regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, aos requisitos mínimos previstos no art. 8º-B
da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998;



Portaria 12.535/2020, que institui Grupo Técnico de Compensação Financeira,
com a finalidade de participar das definições e acompanhar o desenvolvimento do
módulo de compensação financeira entre os Regimes Próprios de Previdência
Social - RPPS no Sistema de Compensação Previdenciária, e de fornecer subsídios
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ao Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social (CNRPPS),
relativos ao acompanhamento e avaliação de políticas, diretrizes gerais, metas,
ações e a aplicação das normas e dos procedimentos de compensação financeira
entre os entes federados;


Repercussão da EC 103/2019, especialmente aumento de alíquota de 11 para 14%,
no Estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Natal e no GDF;



Suspensão de alíquotas progressivas de contribuição de professores da UnB e de
procuradores aposentados e pensionistas em Alagoas;



Ação de servidores de São Paulo contra alíquota progressiva previdenciária;



Questionamento pela PGR de lei pernambucana que considera benefício
previdenciário de profissionais da educação como gasto em educação; e



Acompanhamento das ações de Campinas no combate ao novo coronavírus.

No período posterior (relatório 11) com os casos de Covid-19 ainda em ascensão, a equipe
da 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, constatamos, em síntese:


Impacto do Coronavírus no rombo da previdência e ameaça de retardar efeito da
reforma;



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;

CI 5334

58



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.
Figura 13: Fase 6: Finalização do Projeto

Elaboração: Fipe
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Essa Fase do projeto chamada de “encerramento e entrega do produto final” foi construída
inicialmente como forma de sintetizar os trabalhos desenvolvidos na Fase 2 – Gestão do
Passivo e na Fase 4 – Gestão do Ativo.
Por isso, ela se divide na etapa “Estudo de viabilidade para constituição de Fundo Bens e
Direitos”, que foi concebida para diminuir o passivo previdenciário do Instituto de
Previdência Municipal. Levou-se em consideração que, após os estudos pertinentes da
Fase 2, a equipe da Fipe elaboraria estudos para viabilizar a constituição desse fundo, que
receberia aportes diversos, o que contribuiria para minimizar o déficit previdenciário,
visando o equilíbrio financeiro e atuarial do órgão gestor.
De outro lado, a etapa “Proposição da gestão dos Ativos, dos Investimentos, natureza,
qualidade, veículos, retornos, taxas de administração e de performance”, iria contribuir
para o aumento nos ativos previdenciários após os estudos e análises provenientes da Fase
4.
Não obstante, como pôde ser verificado ao longo desta análise, os trabalhos
desenvolvidos pela equipe da Fipe, foram muito além dos serviços técnicos
especializados de consultoria com o objetivo de realizar diagnóstico de natureza
previdenciária, onde o produto final dos trabalhos se daria por meio de estudos e/ou
proposições dirigidas ao órgão gestor do RPPS. Por isso, a equipe Fipe considerou as
etapas “Estudo de viabilidade para constituição de Fundo Bens e Direitos” e “Proposição
da gestão dos Ativos, dos Investimentos, natureza, qualidade, veículos, retornos, taxas de
administração e de performance” como concluídas.
Em relação à etapa “Estudo de modelagem ALM para gestão dos ativos e passivos
previdenciários”, a equipe da Fipe, realizou 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 os 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.
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,
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propor a realocação de ativos de modo a maximizar os resultados da relação risco x
retorno. O detalhamento desse estudo encontra-se no relatório 11, e faz parte do
PRODUTO F: Plano de Sustentabilidade Previdenciária.
Para finalizar, a etapa “Relatório final contendo proposições estratégicas e
recomendações” está sendo entregue nesta data.
Portanto, com as considerações feitas em relação a etapa “Plano de Trabalho Atuarial –
Governança, referente a Fase 2 e a etapa “Análise de Investimentos – Governança,
referente a Fase 4; a equipe da Fipe considera que todas as etapas das seis fases da EAP
– Estrutura Analítica de Projeto foram cumpridas; além de novos pacotes de trabalho que
surgiram ao longo do período, devido a diversas demandas (endógenas e exógenas) que
não estavam contidas no escopo inicial do PSP- Projeto de Sustentabilidade
Previdenciária.
2.2. AÇÕES

DE

IMPLEMENTAÇÃO

E

OPERACIONALIZAÇÃO

DA

REVISÃO

DA

SEGREGAÇÃO DA MASSA (RSM)
A partir da prorrogação do prazo de execução dos trabalhos do contrato nº 14/2019, no
mês de junho, por mais seis meses, realizada em comum acordo entre Fipe e Camprev, a
fundação passou a trabalhar na efetiva aplicação da Revisão da Segregação da Massa
(RSM), já devidamente aprovada pela Casa Legislativa de Campinas, por meio da Lei
Complementar (LC) 260/2020.
Para operacionalização da RSM, de forma resumida, a Fipe atuou para:


apoiar o Camprev na elaboração e encaminhamento de amplo conjunto de
informações, documentos e estudos à Sprev, bem como trabalhou para analisar e
responder às intervenções da secretaria, como o Despacho 36, conforme será
descrito detalhadamente a seguir;



elaborar instrumentos jurídicos e legais, como Decreto para Regulamentação dos
dispositivos da LC 260 , Termo de Compromisso entre Prefeitura e Camprev;



realizar novos estudos atuariais sobre transferência de segurados apenas da
Prefeitura, e analisar efeitos da medida;
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estudar o fluxo do Comprev com a transferência de segurados da Prefeitura;



responder questionamentos formais do Conselho Municipal de Previdência e
Conselho Fiscal, e participar de reuniões dos mesmos;



elaborar Nota Técnico contábil, orçamentária – financeira;



acompanhar o 1º lote de segurados transferidos do Fundo Financeiro para o Fundo
Previdenciário.

Além da extensa agenda relacionada à implementação da RSM, a Fipe foi solicitada a
analisar a minuta de Projeto de Lei sobre a Suspensão da Contribuição Previdenciária
Patronal, em dezembro, convertido na LC 294/2020, com base no art. 9º da Lei
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 e da Portaria ME/SEPT nº 14.816, de 19
de junho de 2020, elaborada pela Secretaria de Finanças e repassada ao Camprev.
A fundação também trabalhou, a pedido do Camprev, em nova revisão e apresentação do
PL de instituição do Regime de Previdência Complementar.
A seguir, detalha-se como as atividades brevemente resumidas anteriormente se
desenvolveram ao longo dos meses de junho a dezembro.
Em junho, a presidência do Camprev solicitou elaboração de minuta de ofício da revisão
da segregação de massa – RSM, para posterior envio do documento à Secretaria Nacional
de Previdência – SPrev. O objetivo do ofício era “demonstrar a conformidade técnica da
RSM, apresentada pela Fipe ao Camprev, no âmbito do Projeto de Sustentabilidade
Previdenciária, bem como evitar qualquer intercorrência, atraso ou descontinuidade no
momento de implementação da RSM, após aprovação do projeto de lei complementar em
andamento na Câmara Municipal (PLC nº 026/2020) naquele momento. Importante
destacar que a proposta para RSM do RPPS de Campinas está embasada em estudo que
atende os parâmetros técnicos previstos na Portaria M.F. nº 464, de 19 de novembro de
2018, conforme disciplina os §§ 3º e 4º, do seu art. 60.
Todo o trabalho desenvolvido pela Fipe na elaboração de minuta de ofício, reunião e
envio dos documentos necessários para a tramitação do processo na SPrev foi descrito no
relatório 11, que tratou das atividades do mês de junho de 2020.
Também no mês de junho, foi aprovado e publicado o PLC nº 26/2020, convertido na Lei
Complementar nº 260, de 18 de junho de 2020, o qual “Altera a Lei Complementar nº 10,
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de 30 de junho de 2004, que “cria e organiza o Instituto de Previdência Social do
Município de Campinas - Camprev e dá outras providências”.
Na prática, a LC 260, autoriza a revisão da segregação da massa, com transferência de
segurados do Fundo Financeiro (deficitário) para o Fundo Previdenciário (superavitário),
por meio do aporte de bens, ativos e direitos.
Com a aprovação do novo regramento, o Camprev deu início às ações para
implementação/operacionalização da RSM, que a partir de seu desenvolvimento
demandou reuniões, análises e elaboração de novos instrumentos jurídicos e atuariais.
Em meio às tratativas para operacionalização da RSM, o Camprev solicitou a revisão da
minuta do PLC do Regime de Previdência Complementar – RPC, pois o texto, naquela
conjuntura, seria enviado à Prefeitura para análise. Após a revisão, a fundação foi
chamada pelo Camprev a apresentar o PLC junto aos conselheiros, em reunião do
Conselho Municipal de Previdência (CMP), realizada em 16 de julho.
Já posicionados no mês de julho, a Fipe foi instada a analisar a minuta de Projeto de Lei
sobre a Suspensão da Contribuição Previdenciária Patronal, com base no art. 9º da Lei
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 e da Portaria ME/SEPT nº 14.816, de 19
de junho de 2020, elaborada pela Secretaria de Finanças e repassada ao Camprev. Para
análise dos impactos do PL, foram indispensáveis as contas financeiras e atuarias do
município, assim como a consolidação dos valores dos acordos de parcelamentos de
débitos previdenciários, considerando os dois fundos. Em dezembro, o PLC foi aprovado
pela Casa Legislativa, passando a ser a LC 294/2020.
Ademais, foi autuado o Processo SEI nº 10133.100666/2020-67, instruído pelo Camprev
junto à SPrev, por meio do Ofício nº 127/2020, de 08 de junho de 2020, elaborado pela
Fipe, conforme explicação anterior. O documento foi enviado à secretaria com assinatura
do Diretor Presidente do Camprev e do Prefeito Municipal, tratando da proposta de RSM
do RPPS de Campinas, mediante a juntada de documentos complementares, tais como, a
Lei Complementar nº 260/2020, os estudos atuariais, testes de aderência e outros
relatórios elaborados pela Fipe. Após a autuação do processo, no dia 15 de julho, foi
realizada reunião com a SPrev, a pedido do Camprev, com a participação do Prefeito e
dos técnicos da Fipe, para tratar da implementação da RSM.
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Já em relação à operacionalização da RSM, entre os dias 20 e 21 de julho, foram
realizadas reuniões da equipe da Fipe com o Camprev, equipe técnica de contabilidade e
recursos humanos, além de representantes da Secretaria de Finanças, para tratar das
orientações e procedimentos para operacionalização da RSM. Na sequência, no dia 24, a
Fipe disponibilizou ao Camprev a base de dados de aposentados e pensionistas para
migração, isto é, a transferência do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário, com
determinados apontamentos para validação.
Nesse quesito, além da simulação de valores financeiros e atuariais, base de dados,
também foi necessária a elaboração de instrumentos legais, tais como, minutas de Decreto
para regulamentação dos dispositivos da LC nº 260/2020, do Termo de Compromisso
entre a Prefeitura e o Camprev, de Ofício da Diretoria do Camprev para a Presidência do
CMP, entre outros. Nestes termos, no dia 29 foi enviada a Minuta do Decreto para
validação do Camprev, mediante definição dos critérios para transferência de segurados
entre os fundos previdenciários.
No início de agosto, foi disponibilizada pela equipe da Fipe, a primeira versão do Termo
de Compromisso para efetivação da RSM, que teve por objeto o aporte de bens da
Prefeitura para o Camprev, especialmente, com a anuência da Sanasa em relação aos juros
sobre capital próprio e dividendos anuais.
Também foi solicitada pelo Camprev, durante reunião em que técnicos da Secretaria de
Finanças também participaram, a elaboração de Nota Técnica Contábil, Orçamentária –
Financeira específica sobre a suplementação por arrecadação, ou seja, a mudança da
natureza do repasse e utilização do recurso, de forma a garantir os efeitos retroativos da
migração de um fundo para o outro, que está sendo entregue no presente relatório.
Devido à dificuldade de operacionalização da transferência de segurados de outros entes
patrocinadores como Câmara Municipal de Campinas, FUMEC, CETEC, inclusive, a
dificuldade com a mudança do elemento de despesa no orçamento, o Camprev, por
solicitação da Secretaria de Finanças, pediu a transferência somente dos segurados da
Prefeitura.
Desta forma, em 12 de agosto, após análises e simulações, os técnicos da Fipe
confirmaram ao Camprev, a realização da migração do Fundo Financeiro para o Fundo
Previdenciário apenas e tão somente, dos servidores inativos e pensionistas referentes à
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própria Prefeitura. Entretanto, devido aos parâmetros da modelagem na garantia da
liquidez e solvência do plano e da margem de segurança, se fez necessário um novo
cenário da Revisão da Segregação da Massa para verificação da nova quantidade e lista
de vidas a serem migradas e nova idade de corte, uma vez que os servidores das diferentes
entidades possuem características diversas em relação à folha de pagamento, idade, sexo,
etc, que poderia implicar alterações nas provisões estimadas, fluxos futuros, entre outros,
que justificam tecnicamente esse novo cenário para atender à consulta formulada pelo
Camprev. Sendo que, de acordo com a Portaria MF nº 464/2018, deveria ser avaliada a
possibilidade de novo DRAA retificador.
Assim, ainda na mesma data, a Fipe confirmou a formulação de uma Nota Técnica
Contábil, Orçamentária – Financeira, mediante solicitação da Secretaria de Finanças, para
dar maior segurança ao projeto, bem como da formulação de estudo de ALM, que poderá
resultar em eventuais ajustes na política de investimentos do Camprev, como decorrência
ao implemento da RSM. O estudo de ALM constou do relatório 11.
Em 18 de agosto, por meio do Processo SEI nº 10133.100666/2020-67, foi publicado o
DESPACHO Nº 36/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPrev/SEPRT-ME de 18 de agosto de
2020, referente à análise do Ofício nº 127/2020-GP, de 08 de junho de 2020, o qual foi
recebido pelo Município de Campinas e Camprev no dia 23/08.
No dia 21 de agosto, foi publicado o Decreto nº 21.012, de 20 de agosto de 2020, que
“Regulamenta as disposições referentes à segregação da massa, de acordo com o disposto
no § 1º do art. 137 da 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, alterada pela Lei Complementar nº 260, de 18 de junho de 2020”. O
Documento foi elaborado pela Fipe. Além disso, também foi enviado pelo Camprev, para
análise da Fipe, a Minuta do Termo de Compromisso com alterações realizadas pela
Procuradoria Municipal. Na mesma data, a Fipe elaborou e apresentou um Quadro
Comparativo das versões do referido termo e nova versão da minuta para validação do
Camprev.
No dia 23 de agosto, a fundação disponibilizou ao Camprev o novo cenário da RSM –
somente PMC, com a lista de segurados a serem transferidos do Fundo Financeiro para o
Fundo Previdenciário, bem como, algumas observações para análise do instituto,
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principalmente em relação à alteração da faixa de idade mínima de 61 anos e o total de
7.283 beneficiários transferidos de um fundo para o outro.
Em continuidade à implementação da RSM, no dia 24 de agosto, a Fipe encaminhou
minuta de Ofício para análise do Camprev e posterior envio para apreciação do CMP,
referente à avaliação dos ativos trazidos a valor de mercado, para repasse ao Fundo
Previdenciário na forma da legislação vigente. Na mesma data, também por e-mail, foi
enviada a minuta final revisada do Termo de Compromisso para assinatura do Prefeito e
do Presidente do Camprev.
A migração dos segurados também tem impacto sobre os valores da Compensação
Previdenciária – Comprev; portanto, também foi solicitada ao Camprev a lista do
pagamento do fluxo do Comprev do exercício 2020, para as simulações da transferência
entre os fundos.
No dia 27 de agosto, o Camprev convocou reunião com a Sprev, Exacttus e Fipe, na qual
foi apresentado o DESPACHO Nº 36/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPrev/SEPRT-ME,
para conhecimento e avaliação, sendo necessária uma análise minuciosa da Fipe para
resposta dentro do prazo estabelecido no documento. No dia 31, a equipe da Fipe já havia
elaborado um primeiro quadro sobre os apontamentos do documento.
No mês de setembro, a Fipe trabalhou a partir de duas frentes: o Despacho da Sprev e a
operacionalização da RSM – orçamentário, financeiro e investimentos.
Em 4 de setembro, o CMP deliberou de forma definitiva sobre a operacionalização da
RSM, enquanto isso, a equipe da Fipe estava consolidando as informações do orçamento
do Camprev e do Município de Campinas.
Ainda sobre a operacionalização, considerando o impacto dos valores do Comprev na
transferência de segurados, a equipe Fipe solicitou informações sobre a base de dados dos
aposentados, pensionistas e do Comprev (número de CPF) para consolidação da referida
operacionalização.
Em 10 de setembro, foram publicados no Diário Oficial do Município de Campinas:
Termo de Compromisso e Lista de Transferência de Segurados.
No dia seguinte, a fundação informou por e-mail ao Camprev sobre a resolução de
divergências de informações acerca dos critérios para operacionalização da RSM na folha
de setembro - base somente PMC - orçamento executado 2020.
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Após informações do Comprev, foi possível consolidar a quantidade de segurados-vidas
a serem transferidos, chegando ao total de total de 7.182 beneficiários exclusivamente da
Prefeitura, transferidos do fundo deficitário para o superavitário.
Em 17 de setembro, a Fipe recebeu o Ofício nº 155/2020 do Camprev, formalizando a
solicitação de resposta aos apontamentos do Despacho nº 36/2020 da SPrev, com data de
retorno até 28/09/2020, para cumprimento de prazo junto à Sprev.
Dias depois, o Camprev também encaminhou à fundação questionamentos do Conselho
Fiscal sobre a operacionalização da RSM, e solicitou justificativa em relação ao uso da
taxa de juros de 4,3% no plano de sustentabilidade e 4,00% no cálculo atuarial ordinário.
Ambos os questionamentos foram respondidos em 25/09/2020 pela Fipe.
Em 28 de setembro, a equipe Fipe enviou ao Camprev uma proposta de texto para
subsidiar as respostas aos termos do Despacho da SPrev, de 23/08/2020, acompanhado
do relatório atuarial com acréscimos.
O mês de setembro foi marcado pela efetiva implementação da RSM, com a realização
da primeira transferência de segurados do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário.
Em reunião com a equipe atuarial, a Fipe terminou o mês de setembro discutindo a gestão
de ativos, conceito de ativos garantidores, aportes, custeio, monetização de ativos, que
impactam na operacionalização da RSM.
No mês de outubro, a fundação deu continuidade à elaboração da Nota Técnica solicitada,
com reunião no dia 20 para a leitura do documento. Entretanto, a entrega ficou acertada
para o Relatório 12 (final), sendo incorporada no material complementar anexo.
O Camprev pediu à Fipe análise e resposta do ofício nº 33 do CMP, que trata dos efeitos
da suspensão temporária de pagamento da contribuição patronal. Para a resposta, a
fundação aprontou levantamento sobre a eventual existência de normativos, além da
Portaria MF nº 464/2018, que tratam da obrigatoriedade dos RPPS de realizarem estudos
atuariais ordinários e/ou extraordinários, bem como procurou localizar os estudos
realizados sobre o impacto da moratória sobre a RSM e os recursos do Fundo Financeiro.
Posteriormente, em 28 de outubro, o Camprev disponibilizou a minuta do PL nº 212/2020
que “autoriza, nos termos do disposto no § 2º do art. 9º da Lei Complementar Federal nº
173, de 27 de maio de 2020 e da Portaria ME/SEPT nº 14.816, de 19 de junho de 2020, a
suspensão dos pagamentos das contribuições previdenciárias patronais e dos
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parcelamentos, devidos pelo Município de Campinas ao Camprev”, para análise dos seus
impactos pela Fipe.
Após estudar a questão, a Fipe confirmou a necessidade de realização de novo estudo
atuarial, uma vez que, o estudo de cenário da RSM não considerou os parcelamentos até
a LC nº 260/2020, os valores do Comprev (estoque, fluxo e pró-rata), a taxa de juros
conforme dispõe o art. 26 da Portaria MF nº 464/2018, os ativos garantidores e uma
possível retificação do DRAA.
Assim, a Fipe elaborou novo cenário atuarial da Revisão da Segregação da Massa,
constante no Anexo 5.3 deste relatório, no qual:


Ajustou a retirada do aporte inicial no valor de R$ 100 milhões em imóveis, pois
foi constatado que não seria possível, neste primeiro momento, realizar tal
procedimento e com rentabilidade desses ativos já para o exercício de 2020;



Considerou o valor do saldo dos parcelamentos previdenciários para abatimento
do resultado atuarial, o qual, na posição de 31/12/2019, era de R$ 192 milhões ao
Fundo Previdenciário;



Ajustou os valores presentes dos aportes para contemplar o exercício de 2095,
pois o ano também foi vinculado pelo Anexo da Lei Complementar Municipal n°
260/2020;



Considerou a migração de uma estimativa de 65% da atual receita da
Compensação Previdenciária (Comprev), prevista para R$ 84 milhões em 2020,
pois em estudo interno realizado pela Fipe, demonstrou ser o montante
aproximado atrelado ao grupo migrado, incluindo fluxo pró-rata, pagamento de
estoque proporcional e fluxo atrasado do grupo;



Considerou migração apenas de aposentadorias e pensões cujo vínculo legador
fosse da Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), na posição de 31/12/2019, isto
é, englobando efeito retroativo desde 01/01/2020;



Considerou, para efeito do cálculo da margem da revisão, os fluxos dos aportes
como contas redutoras das provisões matemáticas;
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fundos; e


Inclusão de simulações de sensibilidade à taxa de juros para desconto de longo
prazo, da qual contemplou 3,0%, 4,0%, 4,3% e 5,0% a.a.

Em relação às taxas de juros, os resultados mostram que pequenas alterações na taxa de
juros não inviabilizam a modelagem da RSM. Contrassenso, ao aumentar a taxa de juros,
demonstrou-se haver redução da margem remanescente para transferência de segurados.
Este efeito ocorre em decorrência do desconto financeiro do fluxo de aportes de ativos,
pois, quanto maior a taxa de desconto, mesmo que o passivo atuarial seja reduzido, menor
também é o valor presente dos aportes.
Tabela 1: Sensibilidade à taxa de juros – Fundo Previdenciário
RUBRICA
3,00%
4,00%
4,30%
Provisões matemáticas totais
-852.034.037
-285.369.502
-174.078.071
PMBaC
1.832.468.617
1.053.206.312
873.191.953
PMBC
7.131.276.855
6.459.552.451
6.278.291.298
(-) VP do aporte de ativos
-9.815.779.509
-7.798.128.265
-7.325.561.322
VP dos parcelamentos
207.754.700
195.733.547
192.366.730
Patrimônio
886.436.734
886.436.734
886.436.734
Resultado Atuarial (1.946.225.471
1.367.539.783
1.252.881.535
)Déf/(+)Sup
Margem remanescente p/ novos
1.803.504.849
1.226.387.138
1.112.168.040
lotes*
Nota: * Calculado com base no método de aportes de ativos como conta redutoras das
provisões matemáticas.
Elaboração: Fipe

5,00%
16.460.311
526.393.610
5.886.988.316
-6.396.921.615
184.904.022
886.436.734
1.054.880.445
915.140.346

Em relação às durações do passivo (durations), foi recalculada em conformidade com a
Portaria MF nº 464/2018 e Instrução Normativa SPrev nº 2/2018, e resultou em 14,48
anos para o Fundo Financeiro e 12,49 anos para o Fundo Previdenciário. Já no cenáriobase, isto é, sem considerar a revisão da SM, as durations eram de 11,98 anos para o
Fundo Financeiro e 24,28 anos para o Fundo Previdenciário.
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Tabela 2: Durations para o Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário
DURATIONS
Cenário-base
Cenário RSM
Diferença

FUNDO FINANCEIRO
11,98 anos
14,48 anos
2,50 anos
Elaboração: Fipe

FUNDO PREVIDENCIÁRIO
24,28 anos
12,49 anos
-11,79 anos

A duration é o tempo médio de duração dos benefícios, ponderados pelo valor presente
dos fluxos, isto é, dependente também da taxa de juros considerada. Como o grupo
migrado são beneficiários mais velhos (acima de 61 anos), então o seu tempo médio
estimado são reduzidos em relação aos mais jovens, o que explica o aumento no FF e a
redução no FP.
O cálculo destes indicadores se faz importante para análises de sensibilidade das
premissas e para estudos complementares de ALM, que visam a “casar” os fluxos de
receitas e despesas no tempo, para promover decisões mais assertivas na gestão de
investimentos.
Um aspecto importante do cálculo das durations é que, quanto maior é este indicador,
isto é, quanto maior o tempo de duração de algum benefício e maior o valor presente das
projeções, significa que os resultados atuariais são mais sensíveis às variações na taxa de
juros. Em outros termos, há menos risco de mercado quando a duration é menor, pois,
quanto mais longevo um fluxo de pagamento, mais ele estará exposto ao risco de mercado
e oscilações do cenário econômico futuro.
No entanto, outro aspecto importante deste cenário é que não houve a necessidade de
considerar os efeitos da suspensão das contribuições patronais e acordos de
parcelamentos do município, como parte do Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), editada pela Lei Complementar Federal n°
173/2020 e, posteriormente, em Campinas, editada pela Lei Complementar nº 294/2020.
Do ponto de vista atuarial, tais suspensões não possuem impactos relevantes, tendo em
vista que estes recursos serão repostos no curto prazo e atualizados minimamente pela
meta atuarial vigente. Assim, os impactos seriam meramente financeiros e orçamentários
para o exercício.
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3.

A IMPORTÂNCIA DA CRIAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DA REFORMA DA
PREVIDÊNCIA E O PERCURSO DOS PROJETOS DE LEIS NO ÂMBITO
DO PSP

Contratada para consultoria de serviços técnicos especializados para desenvolver projeto
de pesquisa contendo diagnóstico de natureza previdenciária em suas diversas vertentes,
utilizando os parâmetros estabelecidos na Portaria MF 464/2018, a Fipe decidiu estruturar
um observatório para acompanhamento da tramitação da Reforma da Previdência, a fim
de antever e mensurar os efeitos das medidas resultantes da PEC nº 06/2019 (depois
convertida em Emenda Constitucional (EC) 103/2019) - no PSP, e incorporar, quando for
o caso, as ações necessárias no projeto.
Assim também, o “Observatório da Reforma da Previdência” acompanhou a tramitação
da PEC nº 133/19, também chamada de PEC Paralela e do mesmo instrumento no estado
de São Paulo, além de movimentações em estados e municípios de todo o país.
Portanto, desde os estudos iniciais da previdência do servidor público do município de
Campinas, apresentado no primeiro relatório do mês de julho de 2019, a equipe já
trabalhava sob a égide da Portaria 464/2018, com olhar para as mudanças que viriam (e
vieram) com a PEC 06 e a EC 103/2019.
Nesse cenário volátil, a Fipe deu início a análises e estudos visando a modelagem de um
fundo integrado de bens e direitos, que encontra previsão legal no artigo 249 da
Constituição Federal. Os estudos acerca da criação do fundo integrado de bens e direitos
tinham em seu escopo o estabelecimento de critérios para sua gestão e controle, atendendo
às normas mais modernas de transparência e compliance, aplicáveis à administração
pública.
Para a composição dos bens que seriam aportados ao fundo, foram requisitadas
informações ao Camprev, cujos requisitos deveriam ser aqueles prescritos na legislação
infraconstitucional, especialmente do artigo 6º da Lei Federal 9717/1998, além da
observância à Portaria MPS nº 402/2008 c/c as disposições da Portaria MF nº 464/2018,
inobstante a fiel observação ao que dispõe o artigo 106 da Lei nº 4320/1964 e à Resolução
CFC nº 1.137/2008, que aprovou a NBC T 16.10, que trata da avaliação e mensuração
dos ativos e passivos em entidades do setor público.
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A criação do fundo integrado de bens e direitos permitiria ao Camprev, nos moldes da
Portaria MF 464/2018, como medida de equacionamento do déficit previdenciário, a
revisão da segregação de massa, mediante a instituição de uma modelagem flexível de
transferência de bens e direitos entre os Fundos Financeiro e Previdenciário, então
instituídos com a Lei Complementar 10/2004. Cabe lembrar que os fundos instituídos
pela citada lei já haviam sofrido uma tentativa de revisão. Entretanto, a medida, à época
proposta pelo Camprev, por meio de lei, culminou na propositura de uma ação do
Ministério Público Estadual, que declarou a sua inconstitucionalidade. Naquele momento,
o RPPS ainda estava sob a égide da Portaria 403/2008, que se demonstrava conservadora
em relação à gestão dos fundos previdenciários, em que pese as dificuldades enfrentadas
pelos entes e a clara violação à autonomia destes.
Nesse contexto, para que fosse possível fornecer subsídios técnicos, inclusive no campo
judicial, a Fipe entregou ao Camprev a Nota Técnica (NT) abordando, em síntese, a
legalidade sobre a gestão e o uso dos recursos dos Fundos Previdenciário e Financeiro
realizados naquele momento anterior, pela Municipalidade, no contexto daquela norma
local autorizativa.
Paralelamente a este trabalho, a Fipe realizou a primeira apresentação em reunião, de uma
proposição para a instituição do Regime de Previdência Complementar. Cabe lembrar
que, até aquele momento, não havia qualquer obrigatoriedade na instituição de um regime
com essa característica, posto que se trata de ato anterior à promulgação da EC 103/2019.
Entretanto, já havia a compreensão da importância de definição de um teto para benefícios
previdenciários, além do trabalho do observatório antevendo a mudança.
Mais tarde, após a EC 103/2019, o Regime de Previdência Complementar se tornaria
obrigatório aos entes e servidores em geral que recebem salários acima do teto do Regime
Geral de Previdência Social.
Isto posto, no relatório 4 apresentado ao Camprev, relativo ao mês de outubro e início de
novembro, estão contidos nos anexos o texto-base de Projeto de Lei que institui o Regime
de Previdência Complementar para os servidores públicos de Campinas, e o texto-base
de Projeto de Lei Complementar para a instituição do Fundo Solidário Garantidor do
RPPS e da revisão da segmentação de massas.
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Os projetos de Lei então apresentados foram refinados no mês subsequente (novembro),
a partir das definições técnico-políticas do Camprev, e culminaram na elaboração da
segunda versão destes, que foram objeto do 5º relatório.
Com a promulgação da EC 103/2019 no mês de novembro, a equipe jurídica da Fipe,
visando o aprimoramento dos trabalhos, dedicou-se internamente à realização de estudos
e conferências, para identificar as ações que tinham aplicabilidade imediata e as que
trariam impactos e obrigações no próximo exercício ao RPPS de Campinas.
Tal aprofundamento foi fundamental ao aprimoramento dos projetos de lei até aquele
momento apresentados, que adiante seguiriam as diretrizes da EC 103.
Novos estudos permitiram ao Camprev a decisão técnico-política de desmembrar os
projetos de lei apresentados, separando a proposta de transferência de imóveis da
municipalidade para o Camprev, da proposta de revisão da segregação de massas e de
criação do FSG.
Com isso, a equipe Fipe elaborou um terceiro projeto de lei autorizativo e exclusivo para
que a Prefeitura pudesse vender seus imóveis disponíveis e aportar os valores ao
Camprev, atendendo plenamente os requisitos de liquidez e solvência previstos pela
legislação infraconstitucional. Os projetos de lei foram apresentados pela equipe da Fipe
em reuniões com o Conselho Municipal de Previdência, aos Secretários Municipais e ao
Camprev.
A equipe Fipe, a pedido do Camprev, e sempre tendo como premissa a relevância do
papel do Conselho Municipal de Previdência nos processos internos, e visando a
transparência e qualidade da gestão, participou da realização de diversas reuniões
ordinárias com o Conselho, além da apresentação das proposituras legislativas aos
Secretários e ao Prefeito de Campinas.
Após a apresentação dos trabalhos desenvolvidos, o Camprev, o Conselho Municipal de
Previdência e os Secretários Municipais, decidiram pelo desmembramento dos PLs
apresentados, em quatro projetos: 1 – projeto de lei para instituição da Lei Complementar
103/2019, em relação às alíquotas, cuja aplicabilidade pelos entes deveria ser imediata
sob pena de não emissão de Certidão de Regularidade Previdenciária (CRP); 2 – projeto
de lei de revisão da segmentação de massa; 3 – projeto de lei para instituição do Regime
de Previdência Complementar e 4 –projeto de lei para autorização da venda de imóveis e
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aporte de valores no Camprev, culminando na retirada do projeto inicial que tratava da
instituição do Fundo Solidário Garantidor.
Em continuidade, no dia 22 de janeiro foi realizada uma reunião com o Conselho
Municipal de Previdência, onde a equipe jurídica da Fipe apresentou um histórico dos
trabalhos do Plano de Sustentabilidade Previdenciária e o status do projeto até aquele
momento. Nesta oportunidade, também foi feita uma apresentação sobre o histórico da
legislação previdenciária, abordando as emendas constitucionais havidas desde a
promulgação da Constituição Federal, além de Portarias e dos princípios norteadores do
direito previdenciário, especialmente quanto à busca do equilíbrio financeiro e atuarial.
Foi tratada a relevância de cada um dos projetos de lei elaborados para a composição do
Plano de Sustentabilidade Previdenciária, que culminou em algumas alterações sugeridas
pelos membros daquele órgão colegiado.
Finalmente, com definições e estudos claros, foi realizada a propositura pelo Executivo
do PLC19/2020, cujo objeto principal foi o aumento de alíquota previdenciária para os
servidores e alíquota patronal, de caráter mandatório e com aplicabilidade imediata, em
atendimento à EC 103/2019.
Em 07/04/2020 foi realizada audiência pública virtual sobre a citada propositura
legislativa que trazia em sua ementa “DISPÕE SOBRE OS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO
DOENÇA,

SALÁRIO

FAMÍLIA,

AUXÍLIO

MATERNIDADE,

AUXÍLIO

RECLUSÃO E ABONO TREZENO E 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”, cuja lei foi promulgada em 28/04/2020 e publicada no Diário Oficial
do Município em 29/04/2020, sob o nº 259/2020.
Com aprovação pela Câmara Municipal de Campinas, a lei complementar 259/2020
alterou os artigos 138 e 140 da Lei Complementar 10/2004, alterando às alíquotas.
Outra propositura da Fipe, o Projeto de Lei Complementar 26/2020 - cuja proposta foi
aprovada pela Câmara de Vereadores - tornou-se a Lei Complementar 260 de 18/06/2020
que alterou a Lei Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004, especialmente nos artigos
137 e acresce os parágrafos §§ 1º e 2º, alterou o art. 144 da Lei Complementar nº 10, de
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2004, e acresceu os arts. 144-A, 144-B e 144-C, e por fim alterou o § 3º do art. 173 da
Lei Complementar nº 10, de 2004.
Nesta oportunidade a equipe da Fipe, visando dar toda a transparência dos trabalhos
realizados, também assessorou o Camprev na apresentação do projeto de lei
complementar perante a Câmara de Vereadores, cuja audiência pública também foi
realizada de modo virtual, em 12 de junho, com amplo acesso da sociedade em geral e
em respeito às normas trazidas com a pandemia.
A lei complementar 260/2020 implementou no município de Campinas a Revisão da
Segregação de Massas, possibilitando a transposição de segurados do Fundo Financeiro
para o Fundo Previdenciário, ação que permitirá ao Município de Campinas melhorar o
equilíbrio financeiro e atuarial – parte essencial do PSP - e ao que atende à mais moderna
legislação previdenciária e ao respeito à autonomia constitucional dos entes federados.
Por fim com vistas à regulamentação da Lei Complementar 260/2020, a equipe Fipe
elaborou e encaminhou a proposta de Decreto, que mais tarde recebeu o número 21.012
de 21/08/2020, que operacionaliza a segregação de massas prevista na mencionada lei
complementar, contendo o detalhamento dos aportes de bens e direitos e às obrigações
assumidas pelos entes pelos próximos 75 anos.
Neste escopo, e tendo em vista o caráter histórico do Plano de Sustentabilidade
Previdenciário e das novas legislações, além do impacto financeiro ao Município de
Campinas e, em total respeito às normas financeiras vigentes, a equipe jurídica
complementou os trabalhos com a elaboração de um Termo de Compromisso entre
Prefeitura Municipal de Campinas, o Camprev e a Sanasa – Sociedade de Abastecimento
de Água e Saneamento, na condição de anuente no pacto firmado.
Conforme se depreende desta breve contextualização, cabe destacar que, em razão dos
prazos para a implementação do Regime de Previdência Complementar, o Camprev,
conjuntamente à Prefeitura de Campinas, optou por não dar continuidade ao projeto de
lei elaborado. Entretanto a equipe destaca a relevância do mesmo, não somente como
medida obrigatória trazida pela EC 103/2019, mas por sua relevância no Plano de
Sustentabilidade Previdenciária como medida de equacionamento do déficit, ao qual
recomenda desde já pela retomada das discussões e sua implementação.
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4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Fipe encaminha ao Camprev o último relatório referente às atividades desenvolvidas
para atendimento ao escopo do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária (PSP),
elaborado originalmente com o objetivo de adequar o RPPS de Campinas e seu órgão
gestor, o Camprev, às diretrizes da Portaria MF 464/2018.
No decorrer do trabalho de consultoria, a Fipe, em acordo com o Camprev, decidiu
incorporar às atividades do PSP as análises e aplicações cabíveis do novo regramento
advindo da Emenda Constitucional (EC) 103/2019, aprovada pelo Congresso brasileiro
no curso do projeto.
As atividades foram fortemente impactadas, e foram consideradas as novas legislações
oriundas das excepcionalidades trazidas pela pandemia do novo coronavírus. É
fundamental reafirmar que todos os efeitos da crise sanitária foram sentidos em todo
período de aprovação, implantação e operacionalização da RSM, bem como, também
pelos mesmos motivos, e sobretudo, pelas medidas editadas no âmbito do “orçamento de
guerra” promovido pela União.
Em que pesem todas as dificuldades, excepcionalidades e seu caráter aleatório, no
transcorrer do trabalho a Fipe, após amplo diagnóstico, propôs ao Camprev a adoção de
quatro medidas, apresentadas em forma de Projetos de Lei, das quais duas já estão em
execução e com resultados quantificáveis no exercício 2020.
Entretanto, a gama de mudanças trazidas pela EC 103 à administração pública, mais os
desafios da pandemia e das questões pós-pandemia, além de pontos de atenção verificados
no decorrer do PSP, indicam que há um longo caminho futuro a percorrer, para
aperfeiçoamento das ações e dos serviços prestados pelo RPPS, observado o excelente
desempenho dos profissionais envolvidos em sua gestão, conforme demonstrado neste
último período, pela contratação deste projeto de pesquisa e pela manutenção da poupança
previdenciária em níveis satisfatórios, em que pesem as adversidades expressadas neste
relatório. Devido à importância dessas questões, a Fipe tece considerações a respeito nos
próximos itens.
Tendo em vista que a Fipe, contratada como consultoria para desenvolvimento de projeto
de pesquisa, acabou realizando adicionalmente trabalhos de assessoria, efetuando, além
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dos estudos, diagnósticos, apresentação de soluções previstos no contexto do PSP, a
implementação das medidas aprovadas pelo contratante, a Fundação apresenta a seguir,
no item 4.1 – Atividades realizadas além do contrato no contexto da pandemia do covid19 - o rol de ações realizadas para garantir o andamento do PSP, atingimento dos
resultados que auxiliaram o Tesouro Municipal no enfrentamento dos efeitos em
Campinas.
A Fundação também identificou questões que merecem atenção do RPPS de Campinas,
em razão de problemas estruturais existentes na gestão pública, que, a exemplo de outros
Entes, apresentam deficiências ou inconsistências e falta de pessoal especializado que
afetaram o processo de desenvolvimento do projeto e, se melhor identificadas as causas
e desenvolvidas soluções, podem representar ganho importante na qualidade do serviço
público prestado e na melhoria e eficiência do gasto público, além de convergir para a
sustentabilidade do sistema. As questões podem ser mais bem visualizadas no item 4.2 –
Recomendações.
As medidas no âmbito da EC nº 103/19 que ainda devem ser implementadas no município
de Campinas, estão no item 4.3.
4.1. ATIVIDADES REALIZADAS ALÉM DO CONTRATO PARA AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL E O CAMPREV A ENFRENTAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19
A contratação inicial do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária – PSP, previa a
duração de 12 (doze) meses e vencimento do prazo contratual na data de 16 de junho de
2020. Todavia, diante da impossibilidade de finalização dos produtos, haja vista, dentre
outros motivos, o atraso no envio das informações solicitadas pela Fipe, a promulgação
da Emenda Constitucional nº 103/2020 e principalmente a pandemia decorrente do
Coronavírus, consequentemente, houve a necessidade de prorrogação do prazo contratual
de 6 (seis) meses, acordada de forma consensual entre as partes, para a efetiva entrega
dos produtos estabelecidos na data de 16 de dezembro de 2020.
Importante destacar 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
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de resguardar a saúde das equipes do Camprev, da Prefeitura de Campinas e da Fipe,
afetaram sobremaneira o desenvolvimento do PSP – Camprev.
A Fipe, contratada originalmente pelo Camprev para realizar diagnóstico de natureza
previdenciária, em suas vertentes econômica, financeira, atuarial, patrimonial,
orçamentária e fiscal, utilizando os parâmetros estabelecidos na Portaria MF 464/2018,
com a entrada em vigor da EC 103 com o presente projeto de pesquisa em andamento,
desdobrou-se para analisar o impacto, a extensão e o prazo das inovações trazidas pela
emenda e manter o curso do trabalho em desenvolvimento.
A promulgação da Emenda Constitucional gerou 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, 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.
Vale frisar que, conforme se deflui dos termos impressos no contrato firmado entre a Fipe
e o Camprev para prestação de serviços relacionados ao PSP, seu objeto se constitui em
prestação de serviços especializados que, para todos os fins de direito, são considerados
como atividade- meio, na forma prevista e disciplinada pela legislação civil, sendo
utilizada de forma subsidiária a interpretação dos contratos administrativos previstos na
Lei de Licitações.
Portanto, o PSP não tem por escopo desenvolver atividades na modalidade de empreitada,
na medida em que não tem por finalidade a entrega de uma obra perfeita e acabada, mas
sim um projeto de pesquisa que visa orientar o contratante, após longa análise do perfil,
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quanto às melhores práticas a serem adotadas para viabilizar a manutenção do equilíbrio
financeiro e atuarial do RPPS a longo prazo.
Por outro lado, rege disposição contratual entre a Fipe e o Camprev, constante na cláusula
quarta – item 4.3, que a “ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
consequência incalculável retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou
ainda no caso de força maior, caso fortuito, ou do príncipe, configurando alea econômica
extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos da contratada e a retribuição da contratante para justa remuneração dos
serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico
financeiro inicial do contratado”.
Referida disposição encontra lastro na decretação da crise sanitária da pandemia do
Covid-19 e de suas consequentes medidas restritivas de caráter sanitário, social e
econômico, bem como, pelas mesmas razões, pelas subsequentes, promulgações da EC
nº 106 e edição da Lei Complementar nº 173, ambas de maio de 2020, para fazer frente a
tal situação no âmbito econômico, afetando diretamente o contratante e o contratado.
Desta feita, durante a execução do contrato, as suas disposições iniciais ficaram
submetidas, vinculadas às novas condições de anormalidade social, econômica e de
convivência humana. Com isso, temos a ocorrência da condição contratual de natureza
aleatória, resultando como consequência a mutação contratual ante as prescrições de
natureza obrigacional originárias.
A par deste contexto, e à vista dos resultados simulados e projetados pela Fipe no PSP, a
Administração Municipal e o Camprev passaram a vislumbrar neste trabalho, um
conjunto de possibilidades financeiras e orçamentárias para auxiliar a Prefeitura no
enfrentamento dos efeitos sanitários e sociais da Covid-19 no território do Município.
Neste sentido, passou-se a exigir da Fipe a efetiva entrega dos resultados, suscitando os
diversos profissionais alocados ao projeto a uma jornada de dedicação quase de
exclusividade para que, ao final, o PSP garantisse os recursos financeiros, ou seja, de
natureza finalística, conforme se infere das atas de reuniões, requisições de serviços – e
dos relatórios referentes ao segundo semestre de 2020, realizados pelos representantes do
Camprev, Administração Municipal e pelo próprio Município no segundo semestre de
2020.
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Ressalta-se que a falta de pessoal especializado nos temas objeto do contrato do PSP, a
própria natureza de fundação pública da Fipe, bem como os elevados valores públicos da
equipe de técnicos vinculados ao projeto, fizeram com que os pedidos fossem atendidos
para alcance dos resultados, como expressamente demonstrado, concluindo, ao final deste
projeto, que pode vir a se tornar referência para o Poder Público, que com certeza será
replicado em outros entes federativos, à vista do quadro econômico e fiscal atual, e
previsto pelo boletim Focus do Bacen.
Nesse cenário, de eventos extraordinários, 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 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.
Em consequência do momento extraordinário de mudanças jurídicas e legais – com o
advento da EC 103 - e de caos social e na saúde – com o aparecimento do novo
coronavírus, infelizmente ainda em curso - cabe destacar que, durante os 18 meses de
vigência do contrato, a Fipe realizou uma série de atividades além do escopo previsto,
como consta no contrato vigente, porém no âmbito da reformulação previdenciária e da
melhoria de alocação dos recursos públicos visados pelo Camprev.
A fim de manter o andamento do projeto e diante da equipe reduzida do Camprev, de
dificuldades da administração pública em fornecer as informações solicitadas para a
realização do PSP, a tempo para cumprimento de prazos ou mesmo falta de controle da
gestão pública em certos setores – como a inexistência de um órgão centralizador do
gerenciamento dos imóveis públicos –, quando demandada pelo Camprev, a Fipe assumiu
atividades fora do escopo do projeto, tais como:


assessoria jurídica permanente para: consultas de âmbito jurídico e legal no
escopo previdenciário; participações em reuniões; apoio e participações em
audiências públicas; estudos de legalidade e constitucionalidade sobre os
dispositivos da Emenda Constitucional nº 103/2019; elaboração/redação dos
projetos de lei (PLs) propostos ao longo do PSP, especialmente sobre: o aumento
das alíquotas previdenciárias para o mínimo de 14% e 28% (servidores,
aposentados, pensionistas e patronal); revisão da segregação de massas, com a

CI 5334

80

possibilidade de criação do Fundo Solidário Garantidor, com aporte de bens,
direitos e ativos de qualquer natureza, inclusive para a realização de transferência
de segurados do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário; instituição do
Regime de Previdência Complementar com aplicação do teto remuneratório do
Regime Geral e a definição do Plano de Benefícios; a autorização da venda de
imóveis e aporte de valores ao Camprev.
Notadamente, a vertente jurídica elaborou duas notas técnicas de extensa análise
não previstas em contrato:
o

NT sobre a legalidade de transferência de recursos entre os Fundos
Financeiro e Previdenciário;

o

NT em resposta ao ofício 205/2020, do Ministério Público do Estado de
São Paulo (MPESP), que interpelou o Camprev acerca de comprovação de
déficit atuarial e da pertinência legal do envio do PLC 19/2020 à Câmara
Municipal de Campinas. A ação do MP decorreu de representação
apresentada por vereadores, em que questionam em especial o artigo 2º do
PLC 19, o qual prevê a alíquota de contribuição ordinária dos servidores
ativos para custeio do RPPS do município correspondente a 14%
atendendo a Emenda Constitucional (EC) 103.

Ainda na esfera jurídica, a Fipe criou de forma extraordinária, o Observatório da Reforma
da Previdência.


assessoria atuarial em audiências públicas e na elaboração de cenários não
previstos originalmente em contrato, como estudos relativos a aumento de
alíquota previdenciária e estudos iniciais de alíquota progressiva. Ambos cenários
atuariais necessários a partir das novas exigências da EC 103.

Além disso, a Fipe consolidou informações previdenciárias dos entes federativos para
realizar análise comparativa ao Município de Campinas, com finalidade de diagnóstico
situacional e comparativo aos outros entes. Os principais resultados são apresentados a
seguir.
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Pelo tamanho e relevância econômica do Município de Campinas, a Fipe realizou
diagnóstico comparativamente à situação das capitais brasileiras, e elaborou diversos
rankings nos quais é possível situar Campinas.
Na tabela e no gráfico a seguir, é possível afirmar que Campinas está ranqueada como o
4° município, comparativamente somente às capitais brasileiras, no índice “Déficit
Atuarial / Receita Corrente Líquida”, com resultado de 5,32. Em outros termos, seriam
necessários em média 5,32 exercícios de Receita Corrente Líquida completas para custear
apenas o déficit atuarial atual. Neste indicador, Campinas está atrás apenas de Maceió/AL
(6,62), Porto Alegre/RS (6,56) e Belo Horizonte/MG (5,48).
Tabela 3: Déficit Atuarial sobre Receita Corrente Líquida
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Gráfico 1: Capitais brasileiras e o Município de Campinas

Realizando o ranqueamento por tamanho absoluto de déficit atuarial do seu RPPS,
Campinas fica em 5ª colocação, perdendo para o Município de São Paulo/SP (cujo regime
não possui segregação da massa, isto é, ainda não é capitalizado), Cidade do Rio de
Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG e Porto Alegre/RS. O gráfico a seguir descreve este
ranking.
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Gráfico 2: Capitais brasileiras e o Município de Campinas: Ranking por tamanho
absoluto do Déficit Atuarial

Um outro indicador importante é o de Déficit Atuarial por servidor, expressando uma
espécie de “déficit atuarial per capita”, para efeitos comparativos. Neste indicador,
Campinas fica em 2° lugar, comparado apenas às capitais, no quesito déficit atuarial
médio por servidor. Seu indicador é de déficit de R$ 1,1 milhões por servidor. Perde
apenas para o Porto Alegre/RS, cujo déficit per capita é de R$ 1,3 milhões, conforme
demonstrado no gráfico a seguir.
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Gráfico 3: Capitais brasileiras e o município de Campinas -Ranking por Déficit
Atuarial por servidor (em R$)



assessoria de comunicação na elaboração e apresentação de releases (textos de
divulgação) sobre PLs do âmbito do PSP; apoio na elaboração de duas edições de
jornal institucional do Camprev; levantamento documental para elaboração de
material de apresentação em reuniões e audiência pública, e criação de caderno
executivo para o Prefeito, com detalhamento do PSP.

4.2. RECOMENDAÇÕES
Durante o processo de desenvolvimento do Plano de Sustentabilidade Previdenciária
(PSP), a Fipe identificou questões que merecem atenção do RPPS de Campinas, por
apresentarem deficiências ou inconsistências estruturais do setor público, que afetaram o
processo de desenvolvimento do projeto, e que devem e podem, melhor trabalhados,
representar ganho importante na qualidade do serviço público prestado e na melhoria e a
alocação mais eficiente dos recursos públicos e da poupança previdenciária.
Nesse sentido, a Fipe recomenda ao Camprev:
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alinhado a um diagnóstico institucional abrangente, com definição das diretrizes,
ações e projetos à vista do objetivo de garantia do pagamento dos benefícios
previdenciários, em ambiente de alocação eficiente de recursos públicos e da
poupança previdenciária;


criação da agenda de obrigações institucionais e quadro de indicadores do RPPS;



Implantação do RPC – Plano de Benefícios, custeio e definição da entidade
gestora e licenciamento junto à Previc;



realizar os estudos necessários para implementação integral, no que couber ao
município, da Emenda Constitucional 103/2019;



continuidade da RSM com a realização de novos lotes de venda de obrigações dos
segurados remanescentes do FF para o FP, mediante a técnica apresentada no
primeiro lote, com vista à aceleração do processo de extinção do fundo deficitário
e a cobertura de todos os segurados sob o mesmo modelo de financiamento
solidário;



instituir observatório da Reforma Administrativa para avaliar os impactos das
medidas aprovadas pelo Congresso Nacional sobre a Administração e o sistema
previdenciário local;



instituição e implantação da gestão do Fundo Imobiliário previsto na LC nº 260/20;



realizar melhorias na gestão dos bancos de dados previdenciários;



realizar censo previdenciário;



buscar continuamente qualificação e certificação de servidores e de membros do
Conselho Fiscal e do Conselho Municipal de Previdência, em áreas como
previdência e investimentos;



implementação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da
Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios – Pró-Gestão;
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criar um setor de memória e documentação; e.



elaborar e aplicar programa de educação previdenciária e financeira destinadas
aos segurados do RPPS e do RPC.

4.3. MEDIDAS NO ÂMBITO DA EC Nº 103/19 QUE AINDA DEVEM SER IMPLEMENTADAS
Considerando o advento da EC nº 103/19 e seus dispositivos legais que ainda devem ser
implementados no RPPS de Campinas, destaca-se que o Congresso Nacional estabeleceu
regras que são aplicáveis direta e imediatamente a todos os entes da Federação, outras
aplicáveis somente à União (segurados do Regime Geral de Previdência Social RGPS/INSS - e servidores públicos federais), e algumas disposições específicas para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Neste sentido, a Secretaria de Previdência disponibilizou a Nota Técnica SEI nº
12212/2019/ME, para os RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios, apresentando
suas disposições, da seguinte forma:


normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata;



normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata; e



normas de eficácia limitada, não autoaplicável, e dependente de complementação
legislativa (aplicabilidade diferida).

No que tange ao direito material, ou seja, ao conteúdo das medidas, as principais são:


a fixação de uma idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres)
para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social – RGPS e para
servidores públicos da União;



a desconstitucionalização das regras de concessão de aposentadorias e pensões
dos servidores públicos;



e a instituição obrigatória do Regime de Previdência Complementar (RPC).

Diante dos dispositivos e futuras medidas da EC nº 103/19 a serem apresentadas,
destacam-se três tipos de relação que afetam diretamente o RPPS do Município de
Campinas:
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Relação de Trabalho - envolve alteração de regras estatutárias, por exemplo, a
instituição de equipes multidisciplinares para implantação da readaptação, medida
que depende do Recursos Humanos da Municipalidade, mas também afeta o
RPPS/Camprev no caso de aposentadoria por incapacidade permanente para o
trabalho;



Relação de Previdência – Benefícios - envolve alteração das regras de concessão
dos benefícios previdenciários, por exemplo, os tipos de aposentadorias, inclusive
as especiais, os critérios de idade, tempo de contribuição e outros requisitos;



Relação de Previdência – Gestão e Custeio - envolve a atuação do RPPS, junto ao
Ente, a Sprev e demais órgãos fiscalizadores.

4.4. RELAÇÃO DE TRABALHO – CAMPREV E SMRH
1)

Art. 37, § 13 da CF - Instituição de equipes multidisciplinares para implantação

da readaptação, com possibilidade de celebração de convênios com entidades públicas ou
privadas.
2)

Art. 37, § 14 da CF c/c art. 6º da EC - Todo servidor estatutário ou empregado

público que se aposentar, voluntariamente, perante o RGPS, será exonerado em razão da
previsão normativa municipal de vacância do cargo, rompendo assim, definitivamente o
vínculo com o Município. No artigo 6º, da EC nº 103/2019, foi previsto o direito adquirido
àqueles que já se aposentaram.
3)

Art. 37, § 15 da CF c/c art. 7º da EC - Impossibilidade de complementação de

aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte, exceto quando se tratar de
previdência complementar e no caso de extinção do RPPS. No artigo 7º, da EC nº
103/2019, foi prevista as complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a
data de entrada em vigor da referida EC.
4)

Art. 38, V, da CF - Regra de filiação previdenciária, o servidor titular de cargo

efetivo, quando investido em cargo eletivo (Prefeito, Vereador, Deputado, Senador e
outros) mantém-se, obrigatoriamente, vinculado ao RPPS que se encontra submetido, não
sendo possível sua inscrição no RGPS.
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5)

Art. 39, § 9º da CF c/c o art. 13 da EC - Vedação de incorporação de vantagens de

caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em
comissão à remuneração do cargo efetivo, ressalvadas as incorporações efetivadas até a
data de entrada em vigor da Emenda. A vedação de incorporação de vantagens de caráter
temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão
à remuneração do cargo efetivo, constante do § 9º do art. 39 da Constituição, tem eficácia
plena e aplicabilidade imediata, independentemente de lei regulamentadora. A reforma
determina a sua aplicação com caráter prospectivo, porquanto o art. 13 da EC nº
103/2019, ressalva de sua incidência as incorporações dessa natureza ocorridas até a data
de entrada em vigor da Emenda.
6)

Art. 40, § 19 da CF - Concessão do abono de permanência nas regras permanentes.

(Por meio de lei, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem restringir o alcance
dessa norma, estabelecendo critérios para seu pagamento). Por exemplo, o Município de
Salvador estabeleceu o abono de permanência equivalente a 80% (oitenta por cento) do
valor da contribuição previdenciária.
4.5. RELAÇÃO DE PREVIDÊNCIA – BENEFÍCIOS
1)

Art. 40, § 1º, I, da CF - Aposentadoria por incapacidade permanente para o

trabalho, com exigência de avaliações periódicas para verificação da continuidade das
condições que ensejaram a concessão, bem como a condição de o servidor ser insuscetível
de readaptação. Tal dispositivo está diretamente relacionado ao item 1) da Relação de
Trabalho (art. 37, §13 da CF).
2)

Art. 40, § 1º, III, da CF - Concessão de aposentadoria voluntária. A idade mínima

foi alterada para 65 anos de idade para os Homens e 62 anos de idade para as Mulheres,
sendo que tal regra se aplica no âmbito da União. Por exemplo, o Município de Salvador
estabeleceu uma redução de 1 ano para as idades mínimas, respectivamente, 64 anos para
os Homens e 61 anos para as Mulheres. Entretanto, o texto constitucional determina a
referida alteração na Lei Orgânica, sendo que tal alteração foi identificada na Lei
Complementar nº 75, de 30/03/2020, estabelecida pela Emenda nº 36 da Lei Orgânica de
Salvador.

CI 5334

89

Cabe destacar que o art. 10 da EC 103/19, disciplina os requisitos para aposentadoria do
servidor público federal, mediante as regras alteradas no art. 40 da CF, no caso das idades
mínimas

e

tempo

de

contribuição.

Entretanto,

o

referido

dispositivo

é

temporário/condicional, conforme dispõe: “até que entre em vigor lei federal que
discipline os benefícios do RPPS da União”.
IDADE / TEMPO MÍNIMO (APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA – ART. 10, § 1º, INCISO I, DA EC Nº
103/19)

COMUM
HOMEM

MULHER

Idade

65

62

Anos de Contribuição

25

25

Anos de Serviço Público

10

10

Anos no Cargo

5

5

Portanto, o art. 10, § 1º, da EC nº 103/19, trata das modalidades de aposentadoria previstas
no art. 40 da CF (voluntária, incapacidade permanente para o trabalho e compulsória),
para fins de disciplinar as regras do servidor público federal.
3)

Art. 40, § 3º, da CF – O Ente deverá estabelecer através de lei as regras dos

cálculos dos benefícios.
4)

Art. 40, §§ 4º, 4º -A, 4º -B e 4º -C - Requisitos de idade e tempo de contribuição

para aposentadorias voluntárias especiais: servidor com deficiência, agente penitenciário,
agente socioeducativo e policiais, servidor exposto a agentes químicos, físicos e
biológicos prejudiciais à saúde, todas por lei complementar do respectivo Ente.
O disposto no §4º -B, não deverá ser aplicado ao Município de Campinas, pois trata de
policiais, agentes penitenciários e socioeducativos, que não são equiparados aos guardas
municipais, por isso, somente para os Estados.
Os §§ 4º -A (servidores com deficiência) e 4º -C (servidores com efetiva exposição a
agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde), terão as regras detalhadas,
respectivamente, nos artigos 22; 10, §§ 2º e 3º; e 21, da EC nº 103/19.
5)

Art. 40, § 5º da CF - Requisitos de tempo de efetivo exercício das funções de

magistério para aposentadoria dos ocupantes de cargo de professor. A idade mínima do
professor é, por previsão constitucional, reduzida em 5 (cinco) anos com relação às idades
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mínimas a serem estabelecidas pelos entes federativos, mediante emenda às respectivas
Constituições e Leis Orgânicas.
6)

Art. 40, § 6º da CF – Proibição da percepção de mais de uma aposentadoria à conta

do RPPS, em regras geral, aplicando-se outras vedações, regras e condições para
acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no RGPS. A exceção à proibição
somente se aplica no caso de cargos acumuláveis nos termos do art. 37, XVI, da CF, a
saber: dois cargos de professor; um de professor com um cargo técnico ou científico; dois
cargos de profissionais da saúde, cuja profissão seja regulamentada.
7)

Art. 40, § 7º da CF - Concessão da pensão por morte ao dependente do servidor

público. (garantido o piso do salário-mínimo, quando se tratar da única fonte de renda
formal). As regras de concessão da pensão estão previstas no art. 23 da EC nº 103/19.
8)

Art. 201, § 9º e 9º-A da CF - Compensação financeira entre as receitas de

contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.
9)

Art. 201, § 16 da CF - Aposentadoria compulsória também para os empregados

públicos.
10)

Art. 3º da EC - Regra do direito adquirido, isto é, a concessão dos benefícios

previdenciários será assegurada, a qualquer tempo, desde que os requisitos tenham sido
cumpridos antes da data de entrada em vigor da Emenda.
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11)

Art. 4º da EC - Regra de transição 1 (pontos + idade), para concessão de

aposentadoria voluntária, sendo que, o servidor deverá cumprir a idade mínima definida,
o tempo mínimo de contribuição e a soma dos pontos exigida:
IDADE / TEMPO MÍNIMO (1ª
REGRA DE TRANSIÇÃO ART. 4º DA EC Nº 103/19)

COMUM

ESPECIAL (PROFESSOR)

HOMEM

MULHER

HOMEM

MULHER

Idade

61
(A partir de
01/01/2022
passa a ser 62)

56
(A partir de
01/01/2022
passa a ser 57)

56
(A partir de
01/01/2022
passa a ser 57)

51
(A partir de
01/01/2022
passa a ser
52)

Anos de Contribuição

35

30

30

25

Anos de Serviço Público

20

20

20

20

Anos no Cargo efetivo, nível ou
classe em que a aposentadoria for
concedida

5

5

5

5

96
(+ 1 ponto/ano
até atingir o
limite de 105)

86
(+ 1 ponto/ano
até atingir o
limite de 100)

91
(+ 1 ponto/ ano
até atingir o
limite de 100)

81
(+ 1
ponto/ano
até atingir o
limite de 92)

Somatório da idade e tempo de
contribuição

Servidores que ingressaram no Serviço Público a partir de 2004 ou, se anteriores, que
optem por se aposentar antes de completarem 62 anos de idade, se mulher, ou 65 anos se
homem:


Base de cálculo: média de todas as contribuições;



Forma de cálculo do benefício: 60% da média dos salários de contribuição + 2%
por ano que exceder 20 anos de contribuição;



Servidor que ingressou a partir de 2013 (após a instituição do Regime de
Previdência Complementar - RPC): o benefício é limitado ao teto do INSS;



Servidor que ingressou antes da instituição do Regime de Previdência
Complementar: o benefício é limitado à média das contribuições.

Servidores que ingressaram no Serviço Público até 2003 e que se aposentem aos 62 anos,
se mulher, ou 65 anos, se homem ou, se professor, aos 57 anos, se mulher, e 60 anos, se
homem:
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12)

Reajuste dos benefícios: paridade com servidores ativos.
Art. 10, § 1º da EC - Disposições transitórias até a vigência da legislação

infraconstitucional para o servidor público federal: Aposentadoria Voluntária, por
incapacidade permanente para o trabalho e Compulsória, sendo que o servidor público
federal deverá cumprir a idade mínima definida e o tempo mínimo de contribuição,
exigidos:
IDADE / TEMPO MÍNIMO
(APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
– ART. 10, § 1º, DA EC Nº 103/19)

COMUM

ESPECIAL (PROFESSOR)

HOMEM

MULHER

HOMEM

MULHER

Idade

65

62

60

57

Anos de Contribuição

25

25

25

25

Anos de Serviço Público

10

10

10

10

Anos no Cargo

5

5

5

5

Segurados Especiais | Exp. Agentes Nocivos – Regras Transitórias até que seja editada
lei federal:
-A idade mínima reduzida para 60 anos para ambos os sexos.
-Requisitos: 60 anos de idade + 25 anos de efetiva exposição e contribuição + 10 anos no
Serv. Público + 5 anos no cargo.
Cálculo dos benefícios previdenciários


Base de cálculo: média de todas as contribuições.



Forma de cálculo do benefício: 60% da média dos salários de contribuição + 2%
por ano que exceder 20 anos de contribuição.


13)

Benefício máximo: teto do INSS
Art. 14 da EC - Vedação de adesão de novos segurados e de instituição de novos

regimes de previdência aplicáveis a titulares de mandato eletivo.
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14)

Art. 20 da EC - Regra de transição 2 (idade mínima + tempo de contribuição +

pedágio de 100%), para a concessão de aposentadoria, ou seja, com período adicional de
contribuição correspondente a 100% do tempo que, em 12/11/2019, faltava para atingir o
tempo mínimo de contribuição:
IDADE / TEMPO
MÍNIMO (2ª REGRA DE
TRANSIÇÃO - ART. 20
DA EC Nº 103/19)

COMUM

ESPECIAL (PROFESSOR)

HOMEM

MULHER

HOMEM

MULHER

60

57

55

52

35

30

30

25

+ 2 vezes o
tempo que
faltava em
12/11/2019

+ 2 vezes o
tempo que
faltava em
12/11/2019

+ 2 vezes o tempo
que faltava em
12/11/2019

+ 2 vezes o
tempo que faltava
em 12/11/2019

Anos de Serviço Público

20

20

20

20

Anos no Cargo efetivo,
nível ou classe em que a
aposentadoria for concedida

5

5

5

5

Idade
Tempo
Mínimo
Anos de
Contribuição

Pedágio

Servidores que ingressaram no Serviço Público a partir de 2004 e antes de 2013 (RPC):


Base de cálculo: média de todas as contribuições;



Forma de cálculo do benefício: 100% da média das contribuições.

Servidores que ingressaram no Serviço Público a partir de 2013 (RPC):


Base de cálculo: média de todas as contribuições;



Forma de cálculo do benefício: 60% da média dos salários de contribuição + 2%
por ano que exceder 20 anos de contribuição;



Benefício máximo: teto do INSS.

Servidores que ingressaram no Serviço Público até 2003:


Valor do benefício: integralidade da remuneração;



Reajuste dos benefícios: paridade com servidores ativos.
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15)

Art. 21 da EC - Regra de transição para a concessão de Aposentadoria Especial (§

4º -C do art. 40 da CF)
Segurados Especiais / Exposição Agentes Nocivos:
Grupo 1: 66 pontos + 15 anos de contribuição com exposição
Grupo 2: 76 pontos + 20 anos de contribuição com exposição

+ (20a de serv. publ. +

5a no cargo)
Grupo 3: 86 pontos + 25 anos de contribuição com exposição
A soma da idade e tempo de contribuição é igual para Homens e Mulheres.
16)

Art. 22 da EC - Regra de transição para a aposentadoria da pessoa com deficiência,

vide LC nº 142/13, que regulamenta o § 1º do art. 201 da CF, no tocante à aposentadoria
da pessoa com deficiência segurada do RGPS.
No caso do servidor público federal, com deficiência e aposentadoria por tempo de
contribuição, deverá ter o tempo mínimo de 10 anos de tempo de contribuição e 5 anos
no último cargo.
ART. 22 DA EC Nº 103/19 –
APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO

HOMEM

MULHER

Deficiência grave

25 anos de contribuição

20 anos de contribuição

Deficiência moderada

29 anos de contribuição

24 anos de contribuição

Deficiência leve

33 anos de contribuição

28 anos de contribuição

O servidor com deficiência e aposentadoria por idade, deverá ter ao menos 15 anos de
tempo de contribuição e comprovada existência da deficiência por igual período, sendo
55 anos de idade para mulher e 60 anos de idade para homem.
17)

Art. 23 da EC - Regras de concessão da Pensão, o valor do benefício terá como

base de cálculo para incidência das cotas:


Quando o benefício decorrer de óbito de segurado aposentado: valor da
aposentadoria;



Quando o benefício decorrer de óbito de segurado ativo: valor do benefício se
fosse aposentado por incapacidade permanente (proporcional ao tempo de
contribuição).
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As cotas serão divididas em:


50% do valor da aposentadoria ou daquela a que teria direito o segurado fosse
aposentado por incapacidade permanente na data do óbito; +



10% por dependente, até o limite de 100%.

Observações:


Como o cônjuge/companheiro também é dependente, a cota familiar será de 60%
da aposentadoria (uma viúva sem filhos receberá 60%);



A cota dos dependentes menores cessará com a perda desta qualidade, e não será
reversível ao cônjuge/companheiro nem aos demais dependentes;



Se existir dependente inválido ou com deficiência (intelectual, mental ou grave) o
valor da pensão será de 100% do benefício até o teto do INSS (R$ 5.839,45) +
cota familiar de 50% sobre a parcela que excede o teto, acrescida de cota de 10%
por dependente, até o limite de 100% da aposentadoria;



As regras poderão ser modificadas por lei.



O tempo de duração da pensão por morte, bem como sua qualificação e as
condições necessárias para o enquadramento, serão aqueles estabelecidos na Lei
nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 13.135/15.

No caso do pagamento por tempo limitado, temos as seguintes regras:


A duração da pensão por morte dependerá do número mínimo de contribuições e
do tempo de casamento ou união estável;



Quando a morte ocorre dois anos após o casamento ou após o tempo mínimo de
18 contribuições, o pagamento será por:

IDADE DO DEPENDENTE

DURAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

Menos de 21 anos

3 anos

Entre 21 e 26 anos

6 anos

Entre 27 e 29 anos

10 anos

Entre 30 e 40 anos

15 anos

Entre 41 e 43 anos

20 anos

Acima de 44 anos

Por toda a vida, vitalício
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No caso do dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, deverá
ser submetido à avaliação biopsicosocial.
Em relação ao filho menor, compreende-se o enteado e o menor tutelado, quando
comprovada a dependência econômica. Entretanto, o texto constitucional excluiu o menor
sob guarda, questão pacificada pela jurisprudência vigente.
18)

Art. 24 da EC - Restrições à acumulação de benefícios previdenciários e a

recepção das regras sobre acumulação de benefícios previstas na legislação vigente ao
tempo de sua publicação, no que não for contrário.
Cabe destacar que, o art. 37, da CF, prevê a acumulação de benefícios previdenciários
para professores e profissionais da saúde.
Fica vedada a acumulação de mais de uma pensão, no âmbito do mesmo regime, porém,
poderá ser acumulada pensões de regimes diferentes, bem como, aposentadoria de um
regime com pensão de outro, ou ainda, aposentadoria e pensão do mesmo regime.
Ocorre que, na regra de acumulação é vedada a acumulação integral de aposentadorias,
de pensões ou de aposentadoria e pensão no mesmo regime previdenciário. Todavia, o
aposentado/pensionista poderá optar pelo benefício mais vantajoso (valor integral) e
poderá receber parte do outro, que será calculado cumulativamente por faixas de salário,
a saber:
PERCENTUAL

FAIXAS

60%

O valor exceder a 1 SM até o limite de 2 SM

40%

O valor exceder a 2 SM até o limite de 3 SM

20%

O valor exceder a 3 SM até o limite de 4 SM

10%

O valor exceder a 4 SM

Por fim, as regras de restrição de acúmulo de benefícios não serão aplicadas se o direito
houver sido adquirido antes da vigência da EC nº 103/19.
19)

Art. 25 da EC - As regras de comprovação da contagem de tempo de contribuição

para fins de aposentadoria em diversas situações.
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Cabe destacar a Compensação Financeira (Comprev) entre as receitas de contribuição
referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. (Critérios serão
estabelecidos em lei).
20)

Art. 26 da EC - Critério de cálculo das aposentadorias concedidas nos termos das

disposições transitórias – aposentadorias em geral.
Até a alteração legal, a forma de cálculo dos benefícios do RPPS da União e do RGPS, o
valor da aposentadoria corresponderá a 60% da média de todo o período contributivo
desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, sendo acrescidos 2
pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de
contribuição.
Servidores com exposição a agentes nocivos:


Base de cálculo: média de todas as contribuições;



Forma de cálculo do benefício:
o

60% da média dos salários de contribuição + 2% por ano que exceder 20
anos de contribuição; ou

o

60% da média dos salários de contribuição + 2% por ano que exceder 15
anos de contribuição, quando segurado especial por exposição à agente
nocivo, em caso de aposentadoria com 15 anos de contribuição.

Servidores com deficiência:


Base de cálculo: média de todas as contribuições;



Forma de cálculo do benefício:
o

100% da média em caso de aposentadoria por tempo de contribuição; ou

o

70% da média dos salários de contribuição + 1% para cada ano de
contribuição que exceder 12 meses de recolhimento, em caso de
aposentadoria por idade.
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4.6. RELAÇÃO DE PREVIDÊNCIA – CUSTEIO E OUTROS TEMAS
1)

Art. 149 da CF - Ausência de aplicabilidade para Estados, Distrito Federal e

Municípios da possibilidade de instituir alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS
de forma progressiva e de fazer incidir contribuição ordinária dos aposentados e
pensionistas sobre o valor dos proventos e pensões que superem o salário-mínimo – em
caso de déficit atuarial – enquanto não houver o referendo mediante lei de que trata o
inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
2)

Art. 9º, § 8º da EC - Aguardar as disposições que serão contempladas na lei de

Responsabilidade da Gestão Previdenciária, de que trata o § 22 do art. 40. Entretanto, esta
contribuição extraordinária será instituída simultaneamente com outras medidas para
equacionamento do déficit, e vigorará por prazo determinado (20 anos).
3)

Art. 35 da EC - Ausência de aplicabilidade para Estados, Distrito Federal e

Municípios da alteração de redação ao art. 149 da CF e da cláusula de revogação contida
na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da EC nº 103/2019, enquanto
estiverem em período de vacância, já que dependem de referendo para o início de sua
vigência, mediante a publicação de lei destes entes, conforme o II do art. 36 da mesma
Emenda.
4)

Art. 36 da EC - Instituição de contribuição extraordinária, por meio de lei, cuja

regulamentação no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios somente poderá ser
editada quando a alteração de redação dada pela reforma ao art. 149 da CF tiver vigência
em relação a estes entes, o que dependerá de publicação de lei estadual, distrital ou
municipal que referende integralmente a alteração promovida nesse artigo da
Constituição.
5)

Art. 195, § 11 da CF - Vedados os parcelamentos, pelo empregador, da folha de

salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa
física que lhe preste serviço.
6)

Art. 9º, § 9º e art. 31 da EC - Vedação da moratória/parcelamento de débitos dos

entes federativos com seus regimes próprios em prazo superior a sessenta meses, exceto
em relação aos parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de entrada em
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vigor da EC nº 103/2019, cuja reabertura ou prorrogação de prazo para adesão não é
admitida pelo art. 31 da mesma Emenda.
7)

Art. 40, § 15 da CF c/c art. 33 da EC - RPC - Administração, por entidade aberta

de previdência complementar, de planos de benefícios patrocinados pelos entes
federados, que depende de regulamentação mediante lei complementar da União.
8)

Art. 202, §§ 4º, 5º e 6º da CF - Participação da Adm. Indireta como patrocinadora

da EPC.
9)

Art. 9º, § 6º da EC - Prazo de dois anos da data de entrada em vigor da EC nº

103/2019 para a instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14
a 16, e para a adequação do órgão ou entidade gestora único do RPPS ao § 20, todos do
art. 40 da CF.
10)

Art. 40, § 22 da CF - Vedação da instituição de novos regimes próprios de

previdência social. Parte final - Diretivas que visam a orientar a atividade legislativa
futura da União, acerca do objeto da lei complementar federal que deverá dispor sobre
normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade na gestão dos
RPPS.
11)

Art. 9º, caput, da EC - Recepção constitucional, com status de lei complementar,

da Lei Federal nº 9.717/1998.
12)

Art. 167, XII e XIII, da CF - Proteção dos recursos previdenciários e fundamento

constitucional do CRP.
13)

Art. 194, Parágrafo único, inciso VI, da CF - Rubricas contábeis específicas.

Por fim, importante ressaltar que determinadas medidas, se aplicadas, impactam
diretamente no custeio do plano previdenciário, pois a cada alteração de regra de
concessão de benefício, seja pela permanência do servidor por maior tempo para obtenção
do benefício, ou pela redução do valor do benefício, consequentemente, tem como efeito
para o RPPS o aumento da contribuição e a diminuição do valor da folha de pagamento.
Logo, tais medidas somente deverão ser aplicadas, mediante estudos técnicos atuariais
que demonstrem a viabilidade e o equilíbrio financeiro e atuarial exigido, não somente
pela Lei Federal nº 9.717/1998, convertida em lei complementar pela EC nº 103/19, bem
como pelo texto constitucional impositivo.
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_______________________
Em conclusão, ficaram patenteados, com amplo levantamento apresentado anteriormente,
os desafios que o Camprev como órgão gestor do RPPS de Campinas terá no próximo
período, tanto para manter-se dentro de padrões jurídicos e legais, como do ponto de vista
de equilíbrio financeiro e atuarial e da melhoria da gestão do custo e custeio
previdenciário, e observar os limites de solvência da Prefeitura Municipal.
No âmbito do PSP, em nível mais abrangente, está demonstrado que o RPPS está contido
na Administração Municipal, e que desenvolve atividade-meio relevante para o Poder
Público e seus servidores, para que estes possam distribuir os serviços, bens e utilidade
das políticas públicas de caráter finalístico para os munícipes.
A sustentabilidade é um termo cada vez mais empregado na sociedade civil, mercado e
Poder Público, compondo um novo modo de pensar e refletir sobre os diversos problemas
decorrentes da existência humana na terra, envolvendo uma maior preocupação, nascida
com as questões relativas ao meio ambiente, e sendo um conceito atualmente, transposto
e suscitado nos mais diversos campos de atuação, inclusive em políticas públicas,
especialmente naquelas intergeracionais, por envolver a gestão e a prescrição da
distribuição equânime de recursos finitos.
Essa nova abordagem exige uma análise consequencialista e ponderada dos atores
envolvidos com o tema de natureza transversal, antevendo previamente os efeitos de
medidas adotadas hoje que terão efeitos diferidos no tempo, a exemplo da questão
previdenciária.
Nesse passo, apresentou-se neste relatório final do PSP os serviços, ações e projetos
adotados, em horizontes temporais de curto, médio e longo prazo para que haja
acompanhamento pelos agentes públicos, servidores e sociedade, bem como demonstrouse que tais medidas estão devidamente alinhadas a este objetivo central de
sustentabilidade, haja vista os seus resultados e o efetivo compromisso para com as atuais
e futuras gerações, como objetivo estratégico proposto pelos gestores do Camprev e da
Administração Municipal.
Finalmente, há necessidade de adoção pela administração municipal de um conjunto de
medidas integradas e adicionais no contexto de uma futura extensão do PSP. Destaque-
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se que os objetivos iniciais foram alcançados, porém, são específicos e limitados ao
escopo do projeto que ora se encerra, à vista do amplo espectro de possibilidades de
melhoria e eficiência do gasto público no município de Campinas.
No contexto das sugestões alinhavadas no texto acima, a extensão do PSP passa entre
outras ações pela realização de planejamento estratégico de longo prazo, com aplicação
da metodologia mais adequada à previdência social, com a introdução de indicadores, que
devem ser destinados aos agentes e servidores públicos, sociedade e órgãos gestores e de
controle interno e externo, para, em observância à transparência e ao controle social,
acompanharem a manutenção e a garantia do atendimento das finalidades desta
imprescindível política pública.
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ANEXOS
Nota Técnica sobre Operacionalização da Revisão da Segregação da Massa, Prevista
na Lei Complementar nº 260/2020; Implantação do Plano de Aportes ao Fundo
Previdenciário e Transferência de Obrigações Advindas do Fundo Financeiro
Conforme Projeto de Sustentabilidade Previdenciária (PSP) - Camprev –
Orçamento do Exercício 2020;
Relatório da Reavaliação Atuarial - Produto D: Cenário Base Alíquota 14%/28% (Final);
Relatório da Reavaliação Atuarial - Produto e: Cenário Atuarial da Revisão da
Segregação da Massa (Final);
Do Cenário Econômico no Desenvolvimento do PSP - sob a Perspectiva dos
Relatórios Focus do Banco Central – Períodos Anteriores e Posteriores a Pandemia
do Covid -19.
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NOTA TÉCNICA SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DA REVISÃO DA SEGREGAÇÃO DA
MASSA, PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 260/2020; IMPLANTAÇÃO DO
PLANO DE APORTES AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E TRANSFERÊNCIA DE
OBRIGAÇÕES ADVINDAS DO FUNDO FINANCEIRO CONFORME PROJETO DE
SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA (PSP) - CAMPREV – ORÇAMENTO DO
EXERCÍCIO 2020
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ANEXO 5.1 - NOTA TÉCNICA
ASSUNTO: operacionalização da Revisão da Segregação da Massa, prevista na Lei
Complementar nº 260/2020; implantação do Plano de Aportes ao Fundo Previdenciário e
transferência de obrigações advindas do Fundo Financeiro conforme Projeto de
Sustentabilidade Previdenciária (PSP) - Camprev – Orçamento do Exercício 2020
OBJETIVO: detalhar aspectos do complexo sistema previdenciário e explicitar as
medidas a serem adotadas na fase de operacionalização e implantação da Revisão da
Segregação da Massa, de modo que órgãos e agentes públicos possam realizar atividades
e atos previstos com eficácia e segurança jurídica alcançando os resultados econômicos,
financeiros e sociais previstos nos estudos do PSP.
INTRODUÇÃO
O Poder Executivo do Município de Campinas, incluindo seu Regime Próprio de
Previdência (RPPS) – administrado pelo Instituto de Previdência Social do Município de
Campinas (Camprev) -, vem elaborando, desde junho de 2019, o Projeto de
Sustentabilidade Previdenciária (PSP), realizado por meio de pesquisa interdisciplinar de
responsabilidade das equipes de técnicos e profissionais vinculados à Fundação de
Pesquisas Econômicas (Fipe), ao Camprev e à Prefeitura de Campinas.
O objetivo do PSP é realizar diagnóstico de natureza previdenciária em suas vertentes
econômica, financeira, atuarial, orçamentária e patrimonial e apresentar proposições
viáveis e sustentáveis ao RPPS, estabelecendo um Plano de Sustentabilidade
Previdenciária.
Sabe-se que a previdência social tem ampla repercussão econômica e social, porém, a sua
complexidade dificulta a realização e compreensão de diagnóstico, identificação e
tratamento adequado dos seus problemas, que somente são aferíveis ao longo do tempo e
de forma diferida. Em consequência, falta a implementação de soluções estratégicas e de
longo prazo.
Nesse contexto, para subsidiar as medidas previstas no PSP foi necessário correlacionar,
em três tempos, de modo retrospectivo (passado), contemporâneo (atual) e prospectivo
(futuro), a modelagem jurídica e atuarial do RPPS de Campinas e avaliar as respectivas
consequências financeiras, orçamentárias e fiscais para o Município e Administração
Municipal.
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A partir de análise situacional e de abordagens multidimensionais existentes no PSP,
foram elaboradas proposições aderentes à realidade local, utilizando as diretrizes
previstas na Portaria MF nº 464 de 19 de novembro de 2018, porém, sob a interpretação
dos limites do conteúdo jurídico de natureza prescritiva, qual seja, orientação técnica aos
RPPS dos Entes Federados para atendimento das finalidades atuariais, sob a ótica do
método da interpretação sistemática da técnica jurídica.
Durante o desenvolvimento do PSP, uma série de fatos relevantes e extraordinários (como
a tramitação e a aprovação da Reforma da Previdência), além de acontecimentos
inesperados e de alto grau de risco à vida humana (como o surgimento e disseminação do
novo coronavírus) impactaram os processos dinâmicos do trabalho, exigindo novas
análises e reanálises e a incorporação de novas fronteiras ao projeto como um todo,
conforme a necessidade e pertinência das questões envolvidas, em acordo com a Fipe,
Camprev e Prefeitura.
No caso da Reforma da Previdência, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 06/2019
encaminhada pelo atual Executivo Federal exigiu a criação de um observatório destinado
a acompanhar os diversos níveis de impacto da Reforma da Previdência no PSP, entre
outras adequações. A PEC previa, inicialmente, a completa reformulação do modelo de
RPPS então vigente, sendo uma das principais medidas esperadas a alteração do método
de financiamento até aquele momento aplicável, impondo em seus termos, a ampla e
generalizada capitalização do sistema previdenciário.
No decorrer da pesquisa e do acompanhamento da mutação legislativa (constitucional e
legal) do modelo de RPPS, nesse ambiente de transição e sedimentação de entendimentos
jurídicos, foi definida uma estratégia para garantir a segurança jurídica prevista no PSP,
baseada na real expectativa da implantação das medidas da RSM, evitando a
descontinuidade na fase de operacionalização decorrentes de eventuais dúvidas
interpretativas.
Posteriormente, o PSP foi impactado com a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019
(que materializa a Reforma da Previdência) e por medidas extraordinárias adotadas pelos
governos em virtude da pandemia do novo coronavírus, que culminaram na edição dos
decretos de calamidade pública baixados, respectivamente, pelo prefeito municipal de

CI 5334

120

Campinas (Decreto nº 20.774 de 18 de março de 2020) e pelo governador do estado de
São Paulo (Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020).
Os referidos eventos exigiram adaptação do projeto de pesquisa para absorver os efeitos
jurídicos do renovado modelo previdenciário previsto na EC nº 103/2019 e aqueles de
natureza econômica, orçamentária e social decorrentes da pandemia de Covid-19.
Neste contexto, também foram assimiladas as novas diretrizes orçamentárias e fiscais
trazidas com a edição da Lei Complementar Federal nº 173 de 2020, a fim de que os
objetivos iniciais do PSP fossem plenamente alcançados.
Todos esses elementos ordinários e extraordinários foram levados em conta, além da
natural complexidade previdenciária para a implementação das medidas previstas na
Portaria 464, e culminaram na proposição de um conjunto de condutas, que, entrelaçadas,
vão propiciar ao Município de Campinas a sustentabilidade do RPPS em horizontes de
curto, médio e longo prazos, bem como, no mesmo período, deverá promover a
manutenção da capacidade orçamentária, fiscal e de solvência do Tesouro, como meios
indispensáveis e de efeitos concretos, para que sejam atendidas as finalidades
institucionais previstas na Carta Magna (art. 30 da CF/88).
Dentre as medidas apresentadas no contexto das análises e estudos do PSP, a presente
Nota Técnica trata mais especificamente dos aspectos contextuais e da operacionalização
da Revisão da Segregação da Massa (RSM); implantação do Plano de Aportes ao Fundo
Previdenciário e transferência de obrigações advindas do Fundo Financeiro, ações
previstas na Lei Complementar nº 260/2020, conforme PSP - Camprev – Orçamento do
Exercício 2020.
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DA SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E SOLVÊNCIA DO RPPS E DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS
O conceito de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) somente veio a ser
incorporado ao ordenamento jurídico com advento da Emenda Constitucional nº 20 de
1998. No entanto, a previdência do servidor público, é uma instituição bem mais antiga,
remontando ao início do século XX. Ocorre que, antes de constar de forma expressa na
Constituição Federal, era um mero direito assegurado em decorrência da relação de
trabalho, existente entre os servidores e a Administração Pública. Não havia
contributividade, mas sim uma relação jurídica de trabalho (ipso facto) que garantia o
recebimento das prestações previdenciárias.
As regras de acesso aos benefícios, valores, duração e forma das prestações
previdenciárias estavam previstas nos respectivos estatutos ou regime jurídico funcional.
Naquele período, o máximo de contribuição previdenciária estava vinculada à
constituição de poupança previdenciária para garantir o pagamento das pensões, as quais,
se comparadas às despesas com as aposentadorias, são pouco representativas.
O estabelecimento do RPPS na Constituição em 1998 decorreu, dentre outros fatores, da
crise fiscal do Estado nacional e subnacionais, do crônico problema demográfico, das
deficiências nos desenhos dos planos de benefícios e de custeio, confusão, até então
existente, entre relação de trabalho e previdência, por estarem disciplinadas no mesmo
regime jurídico funcional, e finalmente, pela falta de transparência e de uma gestão
profissional especializada.
Embora o RPPS seja uma alternativa à vinculação previdenciária dos servidores públicos
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), os entes federados não são obrigados a
instituírem ou manterem regime previdenciário específico para seus servidores, que
podem ser vinculados ao RGPS – administrado pelo INSS, na forma prevista na
Constituição Federal.
No caso do município de Campinas, o RPPS compõe a estrutura da Administração
Pública, sendo responsável pela administração do plano de custeio e benefícios
previdenciários dos servidores titulares de cargo efetivo vinculados ao Ente. O regime
tem como finalidade garantir segurança social aos servidores e dependentes por meio da
distribuição de prestações na forma disciplinada em seu regime jurídico.
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DA SEGREGAÇÃO DA MASSA
A Segregação da Massa (SM) se traduz em uma técnica que prevê a segregação ou
segmentação dos segurados do RPPS em dois grupos a partir de uma data de corte, pela
qual o grupo cindido passa a ter o regime de financiamento dos seus benefícios
previdenciários alterado, passando do regime de repartição simples - ou regime financeiro
de caixa -, para o regime de capitalização ou de constituição de reservas matemáticas.
Essa modelagem do RPPS, instituída em 2004 em Campinas, somente veio a ser
regulamentada e nominada como tal instituto em 2008, com a edição da Portaria MPS nº
403 em 10 de dezembro de 2008, do antigo Ministério da Previdência Social.
A União reproduziu tardiamente por meio da referida portaria a modelagem da SM, ou
seja, somente mais de 4 (quatro) anos após ter sido adotada no Município de Campinas,
como uma medida alternativa ao equacionamento do déficit gerado pelo serviço passado
não contributivo.
A opção por esse tipo de modelagem denominada segregação da massa, ou segmentação
da massa, representou uma inovação importante incorporada pelo Município de
Campinas, considerada pelos especialistas do segmento como uma das melhores práticas
em RPPS no período em referência, por se tratar de uma importante técnica para
compreender as implicações históricas, econômicas, sociais, orçamentárias e atuariais
(longo prazo) da possibilidade legal e material para adoção de certo nível de capitalização
em regimes previdenciários com população madura, serviço passado não contributivo e
falhas nos desenhos dos planos de benefícios e custeio, a exemplo dos RPPS.
DA INTRODUÇÃO DE CERTO NÍVEL DE POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA NO
RPPS PELO MÉTODO DE FINANCIAMENTO DE CAPITALIZAÇÃO OU
ACUMULAÇÃO DE RESERVAS MATEMÁTICAS
A SM é uma técnica importante porque introduz certo nível de capitalização, para fazer
frente ao financiamento dos benefícios previdenciários de parcela dos segurados do RPPS
de Campinas e foi realizada com base em critérios técnicos e na autonomia e competência
do Ente previstas no sistema jurídico e na ausência de regramento do então órgão
regulador sobre o tema. Não há dúvida de tratar-se do mesmo método aplicado aos
diversos RPPS naquele período.
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Em Campinas, a modelagem de Segregação da Massa foi implementada a partir da Lei
Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004, a qual estabeleceu a criação do fundo
financeiro e do fundo previdenciário, cindidos pela data de corte, qual seja, a data da
edição da referida norma.
O fundo previdenciário, cujo regime de financiamento se caracteriza pelo regime de
capitalização, está previsto no art. 142, com as seguintes características:
“Art. 142. Fica criado o Fundo Previdenciário, de natureza contábil e caráter permanente,
para custear na forma legal, as despesas previdenciárias relativas aos servidores
participantes admitidos a partir da data de publicação desta lei”.
Por sua vez, o fundo financeiro, ou seja, em regime de financiamento por repartição
simples (ou regime de caixa), previsto no artigo 143, prevê, in verbis:
“Fica criado o Fundo Financeiro, de natureza contábil e caráter temporário, para custear,
paralelamente aos recursos orçamentários e às respectivas contribuições dos
patrocinadores, dos participantes e dos beneficiários, as despesas previdenciárias relativas
aos servidores participantes admitidos até a data de publicação desta lei”.
Além de instituir a modelagem de SM no município, a LC 10/2004 criou o RPPS de
Campinas, visando disciplinar no âmbito local o então regime previdenciário do servidor
público reformado, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 41 de 2003, e que
deu nova redação ao Art. 40 da Constituição Federal em face da até então vigente redação
dada pela EC nº 20, de 1998. Tal redação vigorou até novembro de 2019 com a edição da
novíssima EC nº 103, de 12 de novembro de 2019.
Oportuno conciliar e compreender as sequentes mutações das redações do Art. 40 da
Constituição Federal, que tratam especificamente dos critérios de existência e
manutenção do RPPS, sob a perspectiva constitucional:
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Redação dada pela EC nº 20 de 15 de novembro de 1998:
"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo”.

Redação dada pela EC nº 41 de 19 de dezembro de 2003:
"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo”.

Redação dada pela EC nº 103 de 19 de novembro de 2019:
"Art. 40. 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”.

O quadro abaixo demonstra e sintetiza a evolução do texto do art. 40 da CF, por obra do
processo constituinte reformador:
Confere-se que a partir da mais recente redação do art. 40 (EC nº 103/2019) se prevê um
regime destinado aos servidores titulares de cargo efetivo, que deve ter caráter
contributivo-solidário, baseado em contribuições do ente, dos servidores e demais
segurados, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
Note-se que silencioso, posto que inexistente, em todas as redações perpetradas no art. 40
da CF, a respeito da imposição de forma MANDAMENTAL aos entes para adotar um
regime de financiamento universalmente aplicável ao respectivo RPPS.
Desse modo, é lícito concluir que o modelo de financiamento comum e ordinário
praticado e aplicável ao RGPS e ao RPPS, é o de regime de caixa ou repartição simples ou seja, sem acumulação de reservas.
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DA REVISÃO DA SEGREGAÇÃO DA MASSA
Prevista originalmente na Lei Complementar Municipal nº 10/2004 e proposta no âmbito
do PSP, a RSM consiste em adequação da modelagem financeira e atuarial do RPPS de
Campinas, a partir de estudos e análises realizadas pelo Camprev com apoio da Fipe.
A RSM tem como base a técnica jurídica atuarial renovada com a edição da Portaria MF
nº 464/2018, que por sua vez, está em linha com a Lei Federal nº 9.717/1998 e os
pertinentes dispositivos da Constituição Federal, a exemplo do art. 249 e também está de
acordo com as novas diretrizes contidas na Emenda Constitucional (EC) nº 103/2019.
Tais institutos jurídicos estão sendo interpretados pelo método sistemático de modo a
propiciar ao Município de Campinas o pleno exercício de sua autonomia e seu poder
legiferante ou de legislar.
No aspecto material, a reformulação e a reorganização do RPPS do Município respeitaram
limites e potenciais das finanças e das finalidades municipais, de modo, que as
proposições sob exame, decorrentes da própria realidade local, não se vinculam a
modelagens meramente formais cujas vicissitudes jurídicas nem sempre são tecnicamente
aplicáveis ao caso concreto.
Devem ser respeitadas opiniões divergentes, que por óbvio, devem ser devidamente
fundamentadas juridicamente e lançadas por quem tem competência técnica e legal para
tal pronunciamento.
Em razão destes elementos jurídicos incontroversos e à luz do sistema constitucional, o
PSP convergiu até a presente data, para elaboração de proposições legislativas visando à
majoração das alíquotas contributivas do RPPS e para revisão a segregação da massa,
conforme disciplinada pela Lei Complementar Municipal nº 10/2004.
Referidas medidas foram aprovadas pela Câmara Municipal já em 2020, convergindo na
edição das Leis Complementares 259 e 260, que incorporam parcela de regras da Reforma
da Previdência e devem ter implementação imediata, haja vista a exigibilidade de curto
prazo para atender a imposição do órgão regulador.
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DA TENTATIVA DA APLICAÇÃO GENERALIZADA DO REGIME DE
CAPITALIZAÇÃO

NA

CONSTITUIÇÃO

FEDERAL,

CONFORME

TEXTO

ORIGINÁRIO DA PEC 06/2019 - REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Quando a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 06/2019 foi enviada ao Congresso
Nacional, a proposta governamental originária previa regular o tema de maior
controvérsia: impor através do texto constitucional ampla capitalização enquanto modelo
de financiamento dominante e universal e aplicável a todos os regimes previdenciários
básicos (RGPS= INSS e RPPS=Camprev), uma vez que, tal método de financiamento
vincula, conforme previsto no texto constitucional, apenas o Regime de Previdência
Complementar, onde tal modelagem é obrigatória.
Importante lembrar que as reformas previdenciárias anteriores, levadas a efeito com a
edição das respectivas EC nº 20/1998 e 41/2003 e 47/2005, sequer cogitaram trazer em
seu bojo ou lançar mão da universalização do modelo chileno de capitalização, como foi
intentado em 2019, pelo atual governo.
O tema é sujeito à polêmica e controvérsia, uma vez estar pacificado em termos
econômicos e atuariais, para não se dizer jurídicos, os diversos problemas estruturais a
serem enfrentados por qualquer país, bem como quaisquer dos entes federativos
subnacionais, que intentem adotar sobredito método de financiamento previdenciário, por
ser extremamente custoso em termos fiscais, sociais e intergeracionais.
O dissenso é bem extenso: os atuais encargos do serviço passado não contributivo dos
regimes básicos previdenciários; as questões demográficas - baixa taxa de natalidade e a
maturidade etária da população brasileira; os problemas estruturais da modelagem dos
planos de custeio e de benefícios; outras questões relacionadas ao desenvolvimento
econômico e ao nível da atividade produtiva, entre tantos outros fatores essenciais para
tal debate.
Todos esses problemas convergem para um ponto comum: o incomensurável e, por ora,
incontornável custo atuarial de transição, como foi exaustivamente demonstrando por
estudos apresentados por diversos especialistas no processo de tramitação da PEC
06/2019.
As chamadas externalidades negativas decorrentes da adoção do método de capitalização
podem ser entendidas a partir das notícias vindas do Chile, que se tornou a referência
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mundial no método, por introduzir amplo processo de capitalização e privatização em seu
sistema previdenciário na reforma ocorrida na década de 1990 do século passado.
Tais efeitos também podem ser constatados pela adoção da Segregação da Massa em
Campinas, na forma bem fundamentada nos estudos realizados pela Fipe no âmbito do
PSP, os quais instruíram o PLC 026/20 - convertido na LC nº 260/20, e demonstraram
que tais externalidades também vêm ocorrendo no Município, e que crescem de forma
exponencial e dilatada no tempo, pressionando de modo constante o orçamento do
Município.
Somente com o estudo realizado pela Fipe fundado em critérios técnicos complexos e
aferíveis, foi possível trazer a lume tal aspecto deletério da adoção do modelo de
financiamento pelo regime de capitalização.
Tendo em vista estes fatos concretos, no âmbito da reforma previdenciária recente, as
justificativas governamentais não foram suficientes para enfrentar os entraves acima
expostos, de forma a alterar a dura realidade social e fiscal do país, que pelo visto, não
tolera empreitadas tal como a proposta originariamente na PEC nº 06/2019.
Por tais razões e entre outros questionamentos que não esgotam o tema em si, a proposta
de capitalização generalizada dos regimes previdenciários público e básico – RPPS/
RGPS -, foi amplamente rejeitada pelos congressistas, conforme se extrai do texto final
da EC nº 103/2019 promulgado pelo Congresso Nacional.
Uma abordagem importante refere-se ao que prevê o atual texto constitucional – mesmo
diante da EC nº 103/2019, sobre a questão.
No que toca ao regime de capitalização, tem-se que quando o Constituinte, ainda que
reformador, quis adotar tal modelo de financiamento para a previdência, o fez de forma
expressa.
Basta se atentar para a literalidade do texto do artigo 202, que de forma cristalina dispõe
que o Regime de Previdência Complementar deve ser baseado na constituição de reservas
(ou de capitalização), que é complementar aos regimes básicos (RGPS e RPPS), para
garantir o benefício contratado, nos seguintes termos:
“Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
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baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado
por lei complementar. “(g/n)
Portanto, a instituição de RPPS baseado em regime financeiro de capitalização, sempre
se tratou de uma faculdade em termos constitucionais e legais, devendo estar de acordo
com as possiblidades materiais fáticas, financeiras e orçamentárias dos entes
federativos, não requerendo para tal mister qualquer esforço interpretativo sofisticado.
Outra forma de compreensão em termos de melhores práticas ou pelo método normativo,
é conferir de como tal facultatividade de adoção da capitalização se apresenta no mundo
real ou é aplicada pelos principais entes federativos.
A União, o Estado de São Paulo e o Município de São Paulo, mesmo sendo os maiores e
mais ricos entes da federação, não utilizam a CAPITALIZAÇÃO como regime de
financiamento aplicável aos seus RPPS.
A propósito, a União não adota a modelagem que procura impor aos demais entes da
Federação. E isso nos parece antijurídico à luz dos elementos trazidos nesta nota.
Aliás, torna oportuno constatar que referidos entes também não adotam ou observam
nenhum dos critérios e modalidades de equacionamento do déficit previstos
originalmente na Portaria MPS nº 403/2008 – sendo a maior parte deles repetidos na
sucessiva e vigente Portaria MF nº 464/2018.
Em verdade, a União, o Estado e o Município de São Paulo, SOMENTE praticam o
financiamento em capitalização em seus regimes de previdência complementar (RPC), na
forma prevista nos §§ 14, 15 e 16 do artigo 40 e art. 202 da CF, ou seja, quando optaram
por instituir tal regime complementar, de caráter privado e facultativo, baseado na
constituição de reservas.
Vale registar, respectivamente, o Funpresp (União); a SPPrev-Com (Estado de São Paulo)
e a Sampaprev (Município de São Paulo), que visam complementar os benefícios
previdenciários dos correspondentes RPPS, sendo que estes permanecem sendo
financiados em regime financeiro de repartição simples (regime de caixa).
Em resumo, os entes federativos não são obrigados a criar ou manter regimes
previdenciários específicos. Trata-se de uma faculdade e opção de vínculo previdenciário
do ente em relação a seus servidores em contraposição ao Regime Geral de Previdência
Social (INSS).
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Da mesma forma, por sua acessoriedade, o regime financeiro ou a forma de financiamento
aplicável a tais RPPS seguem o mesmo critério interpretativo. Aplica-se ao caso, o que
for mais adequado e conveniente ao ente, respeitando as normas orçamentárias e de
responsabilidade fiscal.
Assim, caso o ente, como o Município de Campinas, venha a adotar modelagem de
equacionamento de déficit previsto em mera Portaria ministerial, a exemplo da
Segregação da Massa, a qualquer tempo poderá, na forma do atual sistema jurídico,
DESFAZÊ-LA OU REVISÁ-LA como lhe aprouver, com base na fundamentação
jurídica adequada e a técnica pertinente, observados os apontamentos constantes da
presente nota.
DA AUTONOMIA MUNICIPAL PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
Como visto, o Município de Campinas por intermédio da LC 10/2004 optou por adotar a
capitalização parcial de seu RPPS embasado em seu poder e interesses locais, enquanto
Ente autônomo, observado o prestígio que tais entidades passaram a gozar com advento
da Constituição Federal de 1998, conforme esculpido no Título I – Dos Princípios
Fundamentais, que de tão representativo consta no primeiro artigo da Carta Política, assim
disposto:
“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) “grifo nosso.

Ainda há que se observar o Título III - Da Organização do Estado – Capítulo I – Da
Organização Política Administrativa, que trata especificamente da autonomia
constitucional dos Municípios, consagrada na real prerrogativa de se auto organizar por
meio de leis emanadas de seu poder legislativo respeitado o Texto Maior:
“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição”.

Por fim, quanto a este tema, necessário trazer a colação o disposto nos artigos 29 e 30 da
Constituição Federal, constante do Capítulo IV – Dos Municípios, a seguir expressos:
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com
o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
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Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes
preceitos: (...)
“Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar
suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar
balancetes nos prazos fixados em lei;
(...)” g/n

Nesse passo, o município de Campinas procedeu atualizações legislativas da Lei
Complementar Municipal nº 10/2004, editando as sucessivas Leis Complementares de nº
259 e 260. A LC 259 tratou da elevação das alíquotas contributivas dos entes e segurados
do RPPS e determinou a transferência dos benefícios previdenciários de natureza
temporária e a LC 260 convergiu para a revisão da segregação da massa, prevista
originalmente na redação primitiva da sobredita norma.
A Lei Complementar nº 260/20 promoveu a inclusão de novos dispositivos e alterou o
texto de alguns dos artigos da redação primitiva da Lei Complementar nº 10/2004 instituidora do RPPS de Campinas. O novo texto consolidado disciplina em seu art. 144A, aprovação de aportes de recursos da Prefeitura do Município de Campinas ao Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS), com vinculação de fontes de receitas.
Essa transferência e vinculações de recursos previstas no texto legal constituir-se-á em
plano de aportes destinados especificamente ao Fundo Previdenciário, com a finalidade
de promover ampliação do seu superávit e dar garantia à revisão da segregação da massa
previstas nos art. 137 e 144, propiciando a transferência de obrigações previdenciárias
atuais e futuras, advindas do fundo financeiro na forma do seu regulamento e nas medidas
nele previstas (Decreto nº 21.012/ 20).
É bom recordar que o Fundo Previdenciário, de acordo com as últimas três avaliações
atuariais ordinárias, oficialmente publicizadas por meio dos Demonstrativos de
Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA), constante do cadastro previdenciário
(CADPrev), submetidos ao crivo da Secretaria Nacional de Previdência, constatou
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resultados favoráveis, isto é, superávit financeiro e atuarial do plano em regime de
capitalização.
Conforme informado acima, com o incremento do plano de aportes, e consequentemente
maximização do plano de custeio, pretende-se amplificar o superávit e garantir o fluxo e
a liquidez financeira em todo período projetado, e dar materialidade à “transferência de
passivos”, isto é, a transposição de obrigações previdenciárias de benefícios concedidos
(aposentadorias e pensões) do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário,
obedecendo as regras de prudência recomendadas pelo art. 60, combinado com o art. 62,
da Portaria MF n° 464/2018.
Foi objeto de publicidade e de amplo debate na Câmara Municipal à época da tramitação
do PLC 026/20, convertido na LC nº 260/20, a demonstração da elevação e a tendência
ascendente da necessidade de cobertura da insuficiência financeira (ou déficit) do Fundo
Financeiro, que atualmente encontra-se em processo de extinção, e que chegou a
comprometer em 2019 cerca de 11% da Receita Corrente Líquida (RCL).
Quando se agregam as contribuições patronais, calcula-se o comprometimento em cerca
de 16% da RCL. Para o ano de 2020 foi orçado o valor de R$ 602 milhões, sendo que a
expectativa para os próximos anos, conforme os recentes estudos atuariais, é de que o
valor do repasse para cobertura da insuficiência financeira atinja o patamar de R$ 1 bilhão
anual, a partir do ano de 2033, caso nenhuma medida estruturante fosse adotada.
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Evolução do déficit financeiro do RPPS de Campinas
Comparativo do executado e das projeções atuariais

Fonte: Cenário atuarial elaborado pela Fipe, com base de dados em 31/12/2019, testes de aderência e sem
efeitos da EC n° 103/2019.

Por meio da Revisão da Segregação da Massa (RSM), a municipalidade procura a
diminuição do comprometimento com obrigações no curto prazo por meio do aporte de
ativos, bens e direitos.
O mecanismo promove otimização na utilização dos recursos do sistema, resguardando a
solvência e liquidez dos fluxos do ativo e do passivo e a manutenção dos índices de
cobertura (ou segurança adicional) de forma diferida, em curto, médio e longo prazos.
Esse mecanismo, pressupõe, como é notório, que os recursos da Administração Pública
são escassos, devendo ser alocados de forma mais eficiente para atender aos programas
finalísticos diversos, sob pena de se aumentar o comprometimento da instituição e/ou
manutenção de políticas públicas, previstas constitucionalmente, baseado em orçamento
anual que vem sendo crescentemente pressionado.
Por certo que a revisão da segregação da massa é a medida tecnicamente mais apropriada
para a gestão do passivo e déficit previdenciário do RPPS do município, sendo adequada
para promover o equilíbrio financeiro e atuarial, mas sempre em observância aos demais
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princípios normatizadores do RPPS e devidamente insculpidos no artigo 40 da Carta
Magna, ou seja, o caráter contributivo e a solidariedade.
Indiscutível a autonomia do ente para tratar desse tema da forma que melhor lhe convier,
como bem-dispõe os incisos I e II do artigo 30 da Carta Republicana, sendo-lhe
perfeitamente correto editar normas específicas para o atendimento de suas
peculiaridades, o que ocorreu com a promulgação da Lei nº 260/2020 e sua posterior
regulamentação pelo Decreto nº 21.012/2020 que bem tratou das formas de
operacionalização da denominada RSM prevista em lei.
Nesse aspecto sempre prudente lembrar que a manutenção do equilíbrio financeiro e
atuarial do RPPS é norma geral trazida pela União em seu regramento, contudo o meio
pelo qual o município atingirá esse nível, sempre observando sua competência
constitucional e peculiaridade local, é modo de operacionalização específico de cada
Ente.
Portanto, essa proposta de RSM objetiva ampliar a capacidade do município de Campinas
em formular e executar políticas públicas que efetivamente atendam aos anseios e
necessidades da população, sem desconsiderar nesse desiderato a sustentabilidade e a
garantia do pagamento dos segurados do RPPS para atuais e futuras gerações.
A título de ilustração, vale a reflexão trazida pela Ministra Carmen Lúcia, a qual comporta
perfeita adequação à proposta do RPPS do Município de Campinas, para possibilitar ao
Ente desenvolver outras políticas públicas: “Mas a fome não tem ideologia. Quem tem
fome busca o prato de comida, não o debate sobre centralização ou descentralização,
sobre federalismo ou unitarismo. A dor da fome não permite o pensamento livre; não
permite o ser livre. O debate político, a discussão jurídica, passam a ser luxos. Cabe,
assim, aos que não têm fome de comida, a obrigação primária de discutir e lutar pela
manutenção de condições de dignidade e decência, as quais passam necessariamente pela
organização política fundamental de cada povo e pela garantia livre e integral de cada
cidadão”.
Se a norma constitucional e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) exigem finanças
públicas equilibradas para o pleno exercício das atribuições institucionais do ente, sem a
necessidade de recorrer continuamente ao auxílio dos entes superiores, é perfeitamente
legítima a adoção ou a revisão da segregação de massa proposta pelo RPPS/Campinas, o
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qual com o equilíbrio alcançado poderá ampliar os meios a garantir à sociedade como um
todo, o desejado acesso às políticas públicas de que tanto necessita.
Evidente que a conclusão a que se chegou e que culminou na edição das normas já citadas,
decorreu de prévio estudo quanto à capacidade do ente em arcar com as obrigações legais
impostas não só perante a previdência de seus servidores, mas sobretudo em bem cumprir
com as demais políticas públicas tão necessárias à população municipal que extrapolam
os temas da educação e saúde, abarcando outras necessidades básicas como transporte,
saneamento, moradia, etc.
Portanto, não é a norma que veio para dizer como o ente deve proceder para a obtenção
do equilíbrio financeiro e atuarial, mas ao contrário, os fatos diariamente vivenciados pela
municipalidade é que dão o fio condutor para a edição da norma local.
Oportuno também expressar que o equilíbrio financeiro e atuarial deve ser compreendido
em uma análise bastante aprofundada da realidade de cada ente federativo.
DO

EQUILÍBRIO

FINANCEIRO

E

ATUARIAL

E

DO

REGIME

DE

CAPITALIZAÇÃO NO CONTEXTO DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Com a atual redação dada pela EC nº 103/2019 ao artigo 40 da Constituição Federal, os
RPPS deverão observar os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, nos
seguintes termos, in verbis:
“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.
A referida EC nº 103, previu no seu Art. 9º que:
“Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição
Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717,
de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo”.
Destaca-se que a Lei n° 9.717, de 1998 dispõe sobre regras gerais para organização e
funcionamento dos RPPS dos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos militares dos Estados e do
Distrito Federal.
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Ademais, foi acrescido um novo parágrafo ao art. 40, com base no art. 9º da EC 103/19,
que procura trazer ao texto constitucional conceituação genérica utilizada na ciência e no
direito atuarial para extrair desta um significado a ser dado à expressão “equilíbrio
financeiro e atuarial”, qual seja:
“§ 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser
comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das
receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente
com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas,
evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios”.
Por certo, na proposição da RSM prevista na Lei Complementar nº 260/20, foram
regiamente observados esses parâmetros fundamentais, assegurados pelos estudos
técnicos que a subsidiaram.
Deflui dos textos acima, que até então a lei ordinária federal nº 9.717/98, que trata das
regras gerais relativas aos RPPS, passou com a nova redação do texto constitucional, a
ter status de lei complementar até que seja promulgada nova norma federal que terá a
função de adequar o modelo previdenciário com os ditames trazidos com edição da EC
nº 103/19.
Consta do artigo 9° da citada lei, a competência da União, por intermédio da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, para orientar,
supervisionar, fiscalizar, acompanhar, definir parâmetros e diretrizes gerais e receber
informações sobre os regimes próprios.
Com base em tais pressupostos e interpretação bem particular do então Ministério da
Previdência Social, foi editada a Portaria MPS n° 403, de 10 de dezembro de 2008.
Assim sendo, diante de sucessivos questionamentos administrativos e judiciais realizados
pelos entes federados, tanto em relação à forma, quanto ao conteúdo da referida portaria,
desde sua edição, como em relação à constitucionalidade da própria lei nº 9.171/98, a
SPrev - em uma tentativa de minorar os efeitos deste amplo processo de judicialização,
perante a Justiça Federal e ao próprio STF, e da exigência reiterada à observância das
medidas consideradas exorbitantes e ilegais pelo Poder Judiciário - editou a Nota Técnica
nº 03, em 03 de março de 2015, que em nada contribuiu para diminuir as demandas
judiciais.
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Desta feita, malgrado o intento de manter os entes federados submissos à União, nos
termos da Portaria nº 403/2008, sob a pena, em caso de sua não observância, da perda
pelos entes do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), a SPrev adotou medida
conciliatória criando um grupo de trabalho composto por diversas órgãos da
administração federal e por membros representativos dos Regimes Próprios de
Previdência, com assento no CONAPREV – Conselho Nacional de Previdência, com o
objetivo de avaliar as normas e procedimentos de gestão atuarial dos regimes próprios de
previdência social e propor o seu aperfeiçoamento.
Em 2018, como resultado do processo do grupo de trabalho e conforme consta de seu
relatório final, o então secretário da SPrev fez editar a Portaria MF n° 464, revogando a
Portaria MPS nº 403/2008.
Saliente-se que em nenhum momento, como se observa dos termos da portaria que institui
sobredito GT, bem como, dos anais do referido grupo de trabalho, foram objeto de
tratativas os aspectos da legalidade e da constitucionalidade das medidas previstas na
antiga e nova portaria.
Portanto, a portaria e seus termos devem ser analisados em seus limites meramente
atuariais, uma dentre outras importantes referências em termos de orientações técnicas,
porém inferior em termos de possibilidades e de segurança jurídica, pois deve estar
submetida nos aspectos materiais, formais e hierárquicos, ao sistema constitucional e à
luz dos limites previstos no sistema federativo, notadamente, em relação à autonomia, a
separação dos poderes e das competências que lhe são disciplinadas pela Carta Política
de 1998.
Ademais, uma portaria tem seus próprios limites intrínsecos e extrínsecos, e como sabese, não se trata de uma lei, portanto, não detém força e legitimidade de uma norma, assim
considerada aquela originária do Poder Legislativo, na forma e nos exatos termos
previstos em uma Constituição originária do Estado Democrático de Direito, como sói
ocorrer entre nós.
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DA COMPETÊNCIA DA SPrev E DOS LIMITES DE SUA ATUAÇÃO COMO
ÓRGÃO REGULAMENTAR DO PODER EXECUTIVO FEDERAL
A SPrev é um órgão componente da estrutura do Ministério da Economia pertencente à
União, cujas competências e atribuições estão bem delimitadas na forma prevista em
decreto.
Percebe-se que estão dentre as competências da Secretaria de Previdência: estabelecer
diretrizes gerais, propor a edição (e não necessariamente editá-las), orientar, acompanhar
e supervisionar os regimes previdenciários, seja ele o RGPS ou o RPPS, o que o faz pelo
apoio das subsecretarias.
As atribuições e a própria atuação da SPrev vêm sendo materializadas pela edição de
alguns tipos de atos administrativos, tais como notas técnicas e portarias, que devem ser
vistos e interpretados nos exatos limites de tais instrumentos e poder regulamentar do
Poder Executivo.
DO PODER REGULAMENTAR DO EXECUTIVO FEDERAL E DOS LIMITES
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS DA PORTARIA ME Nº 464/2018
Como visto, a SPrev não se trata de uma agência reguladora, como se observa no caso da
Previc - ou ANS, Antac ou Anac -, em relação ao regime de previdência complementar.
A Previc detém estrutura, atribuições, competências, e os limites da atuação, inclusive o
poder sancionatório, devidamente tratados em regime jurídico adequado, criada por lei
específica, para o escorreito e legitimado exercício de suas atividades, inclusive de
natureza de auditoria e com poderes de regulamentar e de regulação.
Contudo, não é menos verdadeiro que a profusão de “normativos”, linha e escopo do
trabalho, a forma de atuação da SPrev, se confunde, age ou aparenta ser, uma agência
reguladora setorial, sem, contudo, deter tal competência, legitimidade e poder.
Todavia, a SPrev age muita das vezes, exorbitando ou extrapolando os limites de sua
atuação institucional. Como dito o nosso observatório avaliou que referido órgão do
Ministério da Economia procede em processos administrativos de sua responsabilidade,
sem atentar aos mais comezinhos parâmetros e preceitos do devido processo legal,
ignorando por completo as regras previstas na CF e na Lei Federal nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999.
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Em seu pretenso mister, a SPrev vem criando normas, estabelecendo penalidades,
decretando sanções, criando obrigação de fazer e não fazer, em clara ofensa ao princípio
basilar do estado democrático de direito, o da legalidade.
Para Brodbekier em seu artigo “O poder regulamentar da Administração Pública”, que
visa analisar as competências e atribuições das agências reguladoras, o que é plenamente
aplicável ao presente caso, “Dentre os poderes outorgados à Administração Pública para
o exercício de suas funções constitucionais, inclui-se o poder regulamentar, que está
previsto no art. 84, inciso IV da Constituição Federal”. In verbis:
"Compete privativamente ao Presidente da República:
( ... )
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução."
Segundo definição de Hely Lopes Meireles: (...) poder regulamentar é a faculdade de que
dispõem os Chefes do Executivo (Presidente da República, Governadores e Prefeitos) de
explicar a lei para sua correta execução”.
Em continuidade “A locução do art. 84, IV, por sua vez, caminha no mesmo sentido
consagrando o império da lei, ao determinar que servem os regulamentos para "fiel
execução de leis”. O art. 37 da CF, da mesma forma, ressalta que a Administração Pública
deve obedecer ao princípio da legalidade”.
Ressalta Hely Lopes Meirelles que, "sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato
inferior a lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe
cabe explicitar, a lei, dentro dos limites por ela traçados”.
“Celso Antônio Bandeira de Mello, na sua magistral explanação sobre os regulamentos
brasileiros resume a questão:
"Em suma: é livre de qualquer dúvida ou entre dúvida que entre nós, por força dos arts.
5°, 11, 84, IV e 37 da Constituição, só por leis se regula liberdade e propriedade; só por
lei se impõem obrigações de fazer ou não fazer. Vale dizer: restrição alguma à
liberdade ou propriedade pode ser imposta se não estiver previamente delineada,
configurada e estabelecida em alguma lei, e só para cumprir dispositivos legais é que o
Executivo pode expedir decretos e regulamentos."
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“Pelo que se expôs acima, podemos tirar duas importantes conclusões: primeiro a total
impossibilidade de o regulamento inovar na ordem jurídica, estipulando direitos e
obrigações não previstos em lei”.
Em segundo lugar, deve-se registrar que o ordenamento jurídico pátrio não comporta
a hipótese dos regulamentos independentes ou autônomos, aqueles expedidos sobre
matéria não prevista em lei, sendo o regulamento de execução a única espécie admitida,
ou seja, exatamente aqueles editados para fiel execução das leis.
A doutrina majoritária entende que no direito brasileiro não há espaço para estes atos.
Conforme vaticina o mestre Canotilho:
"A preferência ou primazia da lei sobre o regulamento tomar-se-ia um princípio
meramente formal se em matérias importantes ainda não reguladas por lei o regulamento
pudesse adiantar-se na respectiva disciplina."
DA SUBMISSÃO DA RSM DE CAMPINAS NOS TERMOS DE SUA AUTONOMIA
À SPrev - DO DESPACHO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Mesmo diante das recentes disposições previstas na Lei Complementar nº 173/2020, que
em seu art. 7º alterou o disposto no art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, impedindo
que a União possa impor sanções, tais como o impedimento de recebimento de
transferências voluntárias pelos entes federados, no período da pandemia do Covid-19, o
Município de Campinas, respeitada a sua autonomia, submeteu em 18 de junho de 2020,
à análise do Ministério da Economia, através da Secretaria de Previdência, sua proposta
de revisão da segregação da massa, conforme previsto na lei municipal complementar de
nº 260/2018, de caráter autorizativo, para receber a prévia análise técnica, antes da efetiva
operacionalização da RSM, nos termos da Portaria ME nº 464/2018.
A proposta tecnicamente fundamentada de revisão da segregação da massa foi
encaminhada por meio do ofício nº 127/2020- GP, firmado conjuntamente pelos Srs.
Prefeito Municipal e Presidente do Camprev, entidade autárquica municipal, responsável
pela administração do RPPS de Campinas à Sprev, onde recebeu o processo número SEI
nº

10133.100666.

2020.67-1

e

gerou

em

resposta

o

despacho

nº

36/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPrev/SEPRT – ME de 18/08/2020, o qual questionou
a alguns aspectos da RSM.

CI 5334

140

Observados os limites de atuação e competências do Poder Executivo, não compete à
SPrev, impor sanções no caso de eventual inobservância às “normas” por ela editadas
referentes à gestão dos RPPS, conforme retratado anteriormente e como ocorreu por meio
do despacho nº 36.
Portanto, não assiste razão à SPrev quer seja no aspecto material quer seja no aspecto
formal. A decisão de caráter extemporâneo baixada por aquele órgão do Ministério da
Economia, não tem o condão de criar qualquer embaraço ou tumultuar o processo de
implementação da RSM no âmbito do município de Campinas e de impedir que sejam
alcançados os resultados orçamentários e financeiros previstos para este exercício, como
uma das formas idôneas de melhorar alocação dos recursos públicos e minorar os efeitos
da pandemia do Covid -19 sobre o orçamento público.
DA OPERACIONALIZAÇÃO DA RSM DO RPPS DE CAMPINAS – EXERCÍCIO
2020 – RESULTADOS LÍQUIDOS
A RSM foi prevista na Lei Complementar nº 260/20 e se trata de norma que prevê e
promove a transferência de recursos do Tesouro Municipal nas condições lá
especificadas, com descrição do modelo e parâmetros a serem utilizados na ulterior
efetivação da RSM, portanto, neste aspecto detém caráter autorizativo, um dever-ser.
Como visto, a exemplo de um ato complexo, a aplicação da RSM dependeu da edição de
uma norma autorizativa pelo Poder Legislativo; da baixa do regulamento pelo Poder
Executivo, especificando e descrevendo os aspectos operacionais, que são dependentes
da realização de atos (jurídicos) administrativos complementares a ser praticados por
entes, órgãos e agentes públicos. Tudo isso visando o atendimento das finalidades
previstas na norma sob exame.
Ou seja, todos os eventos ou fatos anteriormente especificados são relevantes para o
Direito, por terem natureza jurídica.
O cerne aqui se trata de interpretar de forma coerente e lógica o que venham a ser os fatos
jurídicos que devem ser realizados para que a lei atenda a finalidade para qual foi
concedida e editada.
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DIMENSÕES E COMPLEXIDADE DO PSP – ANÁLISE INTERDISCIPLINAR:
DIREITO, ECONOMIA, ATUÁRIA E CONTABILIDADE, ESTATÍSTICA, ENTRE
OUTROS
Para Paulo de Barros Carvalho “De um mesmo evento poderá o jurista construir o fato
jurídico; como também o contabilista, o fato contábil; e o economista, o fato econômico.
Tudo, portanto, sob a dependência do corte que se quer promover daquele evento”. 2
O fato jurídico geralmente corresponde a um fato social, continua a ensinar o professor
Carvalho, pois segundo ele:
“Interpretação dos fatos: delimitação do conteúdo de “fato puro”, “fato contábil” e “fato
jurídico”
Retorne-se à digressão para considerar que, no degrau da hermenêutica jurídica, o grande
desafio de quem pretende desvelar o conteúdo, sentido e alcance das regras de Direito
radica na inafastável dicotomia entre a letra da lei e a natureza do fenômeno jurídico
subjacente.
O desprestígio da chamada interpretação literal é algo que dispensa meditações mais
profundas, bastando recordar que, prevalecendo como método de interpretação do
Direito, seríamos forçados a admitir que os meramente alfabetizados, quem sabe com o
auxílio de um dicionário de tecnologia jurídica, estariam credenciados a identificar a
substância das mensagens legisladas, explicitando as proporções de significado da lei. O
reconhecimento de tal possibilidade roubaria à Hermenêutica Jurídica e à Ciência do
Direito todo o teor de suas conquistas, relegando o ensino universitário a um esforço sem
expressão e sentido prático de existência. Talvez por isso, e sem o perceber, Carlos
Maximiliano haja sufragado, com suficiente ênfase, que todos os métodos
interpretativos são válidos, desde que seus resultados coincidam com aqueles
colhidos na interpretação sistemática”.
(...)
Pelo exposto, fica a ressalva de que não há fatos jurídicos puros ou fatos econômicos
puros. Aquilo que existe são recortes de linguagem que serão interpretados pelos diversos
atores sociais de acordo com sua disciplina de dominação.
(...)
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“Ora, se o Direito (tomado aqui como Ciência) e a Economia, são dois sistemas
cognoscentes distintos, entre eles somente poderá haver uma tradução aproximada, com
a presença de termos e expressões intraduzíveis que determinam frequentes
descompassos.
Podem, contudo, manter uma conversação ampla, que envolva também o saber a respeito
de outros segmentos do tecido social, como a Ciência Política, a Sociologia (em sentido
estrito), as Ciências Contábeis, a Psicologia Social, a História etc.”
“Estabeleço a premissa segundo a qual não é possível, por isso mesmo, isolar, dentro do
social, o fato jurídico sem uma série de cortes que representem, numa ascese temporária,
o despojamento daquele fato cultural maior de suas colorações políticas, econômicas,
éticas, históricas etc., bem como dos resquícios de envolvimento do observador, no
incessante fluxo de sua estrutura emocional.
Pelo exposto, fica a ressalva de que não há fatos jurídicos puros ou econômicos puros. O
que existe são cortes de linguagem.
No entanto, uma vez assumido o caráter jurídico, o fato será, única e exclusivamente,
fato jurídico; e, claro, fato de natureza jurídica, não econômica ou contábil, entre outras
matérias. Como já anotado, o direito não pede emprestados conceitos de fatos para outras
disciplinas. Ele mesmo constrói sua realidade, seu objeto, suas categorias e unidades de
significação.
DO DIREITO FINANCEIRO – CF/ ART. 249 – LRF - LEI Nº 4.320/64.
Superadas as questões da constitucionalidade e legalidade da RSM prevista na LC nº
260/2020, bem como os aspectos do poder regulamentar da União e da competência da
SPrev em impor restrições aos direitos do Município de Campinas e, na forma da
fundamentação supra, considerada que a implementação da RSM está no âmbito das
competências municipais, deve-se atentar para as orientações técnicas para sua
efetivação.
Como previsto no PSP, trata-se de apresentar nota técnica para subsidiar a aplicação da
RSM e conferir segurança jurídica aos atos e fatos administrativos necessários à
operacionalização e ao alcance dos resultados constantes dos estudos, simulações e
projeções também sob a ótica do direito financeiro.
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Importante tecer algumas considerações iniciais para situar o ramo do Direito pertinente
ao planejamento e execução orçamentária das entidades estatais e a própria aplicação da
RSM proposta no PSP. Assim “é de mister assinalar que, a exemplo de qualquer ramo do
direito, o financeiro pode ser visto sob o prisma da ciência do direito e sob o ângulo do
direito positivo. De conseguinte, à ciência do direito financeiro compete estudar as
normas disciplinadoras do orçamento público e do seu controle, ao passo que ao direito
positivo cumpre normatizar o orçamento público e o seu controle, tanto interno quanto
externo.”3
No dizer de Ferraro “o objetivo primordial do orçamento público é buscar a concretização
do princípio do planejamento ou da programação cuja principal característica é a
realização do equilíbrio entre receitas e despesas realizadas pelo Estado. Ademais, “O
orçamento é resultado da fixação ordenada da receita fiscal e a patrimonial, que por sua
vez, autoriza (tem a finalidade de) a realização (despesas) das políticas públicas mediante
a outorga de prestações sociais como educação, saúde, seguridade social e transportes,
entre outras, visando sempre à realização do desenvolvimento da economia e da
redistribuição de renda.”4
Justamente a par destas considerações e das disposições de natureza Constitucional
relativas ao orçamento público e da autonomia municipal, e com supedâneo, na esfera
infraconstitucional, notadamente, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei nº 4.320/64,
foi aprovada norma material pelo Poder Legislativo do Município de Campinas, qual seja
a LC nº 260/20, que dá esteio as alterações perpetradas no modelo de financiamento do
RPPS, que na forma e condições lá especificadas garante a efetivação de seu objeto, a
RSM.
Assim, “O Município é competente para definir a forma administrativa de
operacionalização do fundo público municipal. A Lei no 4.320/1964 estabelece que as
especificidades e as características possam ser definidas pela lei de criação, ou seja, a lei

3

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/307/edicao-1/normas-gerais-de-direito-financeiro
Ferraro, Suzani Andrade in “O equilíbrio financeiro e atuarial nos regimes de previdência Social”, ed.
Lúmen Juris, Rio de Janeiro, edição 2010.
4
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municipal que cria o fundo define a forma como será organizado, gerido e
operacionalizado, em conformidade com as normas da contabilidade pública e de
fiscalização.”5
DO PLANO DE APORTES
De acordo com o § 1º do art. 144-A da Lei Complementar n° 10/2004, alterada pela Lei
Complementar nº 260/2020, a municipalidade transfere ao Camprev as seguintes receitas,
tendo como fonte prioritariamente os seguintes recursos líquidos:


Os juros sobre capital próprio e dividendos anuais da Sociedade de Abastecimento
de Água e Saneamento S/A - Sanasa Campinas, a partir da apuração da
competência de 2020 até 2095, no valor de R$ 50 milhões anuais. A tabela a seguir
demonstra o valor líquido distribuído nos anos anteriores, demonstrando que esta
receita a ser vinculada é factível para os próximos exercícios:



O fluxo anual livre de vinculações constitucionais e legais relativo à receita do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) da Administração 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, no valor de R$ 170
milhões anual, e em repasses mensais. Na tabela a seguir encontram-se os valores
recebidos a título de IRRF dos anos anteriores e suas fontes, demonstrando que
esta receita a ser vinculada, líquidas de vinculações constitucionais (como Saúde
e Educação) é factível para os próximos exercícios:

5

Fundos Públicos, publicação da Confederação Municipal dos Municípios, 2012. Disponível em
https://www.cnm.org.br/
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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, em valores de R$ 100 milhões anuais, com repasses mensais ao RPPS.



Os recebíveis decorrentes da alienação da folha de pagamento e da gestão de
recursos, ativos e haveres das entidades da Administração Direta e Indireta do
Município e do Poder Legislativo, a partir do exercício de 2025 até o exercício de
2095, em valor de R$ 60 milhões quinquenais.
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Estes recursos comporão plano de aportes conforme estabelecido no Anexo I da Lei
Complementar n° 260/2020 e, depois, regulamentada pelo Decreto n° 21.012/2020 e
objeto da obrigação contratual no Termo de Compromisso nº 01/2020, de 21 de agosto
de 2020, celebrado entre a Prefeitura e Camprev com a anuência da Sanasa, que detalham
o fluxo de repasse, conforme publicado em Diário Oficial do Município de Campinas, no
dia 10 de setembro de 2020, fls. 19 e 20, basicamente, reproduzindo o fluxo de entradas.
Os repasses serão mensais para o IRRF e Dívida Ativa, anual para os dividendos da
Sanasa e quinquenais para os recebíveis advindos da “comercialização” das folhas de
pagamentos da Administração Municipal.
Assim, em resumo, serão repassados: R$ 22.500.000 (vinte e dois milhões e quinhentos
mil reais) por mês ou R$ 270.000.000 (duzentos e setenta milhões de reais) por ano
referentes ao IRRF somada aos fluxos livres da Dívida Ativa; R$ 50.000.000 (cinquenta
milhões de reais) por ano referentes aos dividendos e juros sobre capital próprio obtidos
da Sanasa; e R$ 60.000.000 (sessenta milhões de reais) por quinquênios de recebíveis da
comercialização da Folha. Esses repasses ocorrerão até o ano de 2095, perfazendo assim,
em moeda constante, um total de R$ 25.170.000.000 (vinte e cinco bilhões e cento e
setenta milhões de reais).
O valor presente desses recursos, descontados à taxa de 4,30% a.a., que foi a taxa
encontrada nos testes de aderência e utilizada como meta atuarial das projeções da RSM,
ou seja, estudo técnico atuarial específico, totalizou em R$ 7,33 bilhões de reais na database 01/01/2020, para efeitos de contabilização das provisões.
Devido ao longo período desse plano de aportes, a Lei Complementar n° 10/2004, através
dos § 2º do artigo 144-A, alterada pela LC nº 260, de 18 de junho de 2020, procurou
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resguardar esses valores, inclusive por motivos de atualizações inflacionária nos
pagamentos de benefícios. A seguir, o supracitado parágrafo:
“§ 2º Os recursos previstos no § 1º deste artigo a serem aportados ao Camprev são os
previstos no Anexo I desta Lei Complementar, o qual contém a discriminação dos itens e
dos valores, que serão reajustados anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
ou índice que venha a substituí-lo”.
Além disso, com a possibilidade de inúmeras intercorrências ou imprevistos, tais como a
modificação ou extinção de quaisquer das receitas, a Lei Complementar n° 10/2004,
através do § 3º do artigo 144-A, alterada pela LC nº 260, de 18 de junho de 2020,
introduziu a garantia do Tesouro Municipal contra flutuações sazonais, ou seja, frustação
parcial ou mesmo extinção por quaisquer motivos, garantindo assim a liquidez e solvência
do plano de aportes pretendidos:
“§ 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”.
O Termo de Compromisso, trata-se de uma mera denominação similar à obrigação em
conceito positivado no Código Civil pátrio, uma vez que o conteúdo de sua minuta se
assemelha a um tipo de contrato - que correspondente à obrigação, regido pela legislação
civilista.
É importante constatar que a formalidade legal foi devidamente observada, configurando
o Termo de Compromisso, em título executivo extrajudicial.
Em decorrência deste fato, referido documento detém características legais inerentes de:
certeza (quanto ao objeto da obrigação), liquidez (recursos em espécie ou moeda
nacional) e exigibilidade (ou seja, uma vez vencido o prazo fixado para pagamento da
obrigação, ou seja, devedor declarado em mora; o credor poderá recorrer à Justiça Comum
para executar a dívida e garantir seu direito – ou seja, o cumprimento da obrigação).
Portanto, a garantia do pagamento dos recebíveis está devidamente prescrita em lei e
ainda está com suporte em um direito obrigacional, pela formalização de tal acordo.
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DA LIQUIDEZ E GARANTIA DO PLANO DE APORTES E DA SOLVÊNCIA DA
MODELAGEM
Em resumo, pode-se levantar alguns pontos importantes que dizem respeito à liquidez ao
longo do tempo do plano de aportes, suas garantias e adequação à modelagem proposta
da RSM, a ser implementada a partir do exercício 2020. De tais pontos, destaca-se que:


A Lei Complementar Municipal n° 260/2020, em atendimento aos termos dos
artigos 60 e seguintes da Portaria MF nº 464/18, autorizou o aporte de recursos ao
Fundo Previdenciário, cujas fontes prioritariamente serão as supracitadas. O que
se pretendeu foi a adoção de medidas suplementares ao plano de custeio vigente
com a Revisão da Segregação da Massa (RSM) instituída pela Lei Complementar
Municipal nº 10/2004. Tais medidas preveem a transferência de segurados e
obrigações atuariais do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário, em
contrapartida à identificação do superávit no fundo receptor de direitos e
obrigações, que pode ser constatado pelo processo natural dos retornos dos
investimentos acima da meta atuarial, e pela vinculação de receitas por meio da
viabilização de aportes de ativos, bens e direitos a ser realizado pelo Município,
com supedâneo no art. 249 da CF/88, com observância da liquidez destes aportes
e da solvência do plano;



O Executivo editou o Decreto n° 21.012/2020, que regulamentou a Lei citada no
item anterior quanto às disposições referentes à segregação da massa, de acordo
com o disposto no § 1º do art. 137 da Lei Complementar nº 10, de 30 de junho de
2004, alterada pela Lei Complementar nº 260, de 18 de junho de 2020, a qual
estabeleceu a revisão da segregação da massa com periodicidade mínima anual,
com base em avaliação atuarial específica demonstrando sua viabilidade na forma
prevista na legislação federal, inclusive da margem de segurança e atendida às
demais normas gerais de atuária. Também definiu que o processo da revisão será
iniciado pelo aporte ao Fundo Previdenciário, dos recursos previstos na Lei
Complementar nº 260/2020, conforme rol e períodos discriminados em seu artigo
2º. Sendo que, a transferência e a destinação do aporte de recursos previstos no
referido Decreto serão firmadas em Termo de Compromisso entre os
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representantes da Prefeitura do Município de Campinas e do Camprev.


Firmou-se Termo de Compromisso por objeto o aporte de bens de que tratam a
Lei Complementar nº 260/2020 e Decreto nº 21.012/2020, a serem transferidos
pela Prefeitura Municipal de Campinas ao Camprev, com anuência da Sanasa (no
caso dos juros sobre capital próprio e dividendos anuais) para destiná-los à
capitalização do Fundo Previdenciário e, consequentemente, realizar a
transferência de segurados e suas respectivas obrigações, advindos do Fundo
Financeiro, com base em estudo atuarial posicionado em 31 de dezembro de 2019,
sendo aplicável ao exercício 2020, a partir da competência janeiro, observada a
legislação federal, especialmente o disposto na Lei nº 9.717/1998 e na Portaria
MF nº 464/2018. A transferência e a destinação do aporte de recursos deverão ser
realizadas mediante: a descrição dos recursos e valores a serem aportados ao
Fundo Previdenciário na forma prevista no anexo da LC nº 260/2020; com
periodicidade mensal, quando aplicável, dos repasses dos recursos a serem
aportados; considerando ainda, a forma de reajuste; a data de validade e a garantia
do Tesouro Municipal em proceder à complementação de eventual frustração dos
recursos, conforme previsto na LC nº 260/2020 (art. 144-A, §3º) e no Decreto nº
21.012/2020 (art. 1º, §3º).



São valores líquidos de vinculações constitucionais, conforme visto anteriormente,
e estão de acordo com o histórico de recebimento pelo Ente Federativo e
expectativas futuras de receitas;



São valores a serem atualizados anualmente pelo índice inflacionário (IPCA), ou
seja, todo fluxo se manterá em valores reais, com o objetivo de garantir contra
perda inflacionária ao longo do tempo em decorrência das atualizações dos
benefícios previdenciários do grupo a ser migrado, conforme editado pelo §2° do
art. 144-A da Lei Complementar n° 10/2004:

“(...)
§ 2º Os recursos previstos no § 1º deste artigo a serem aportados ao Camprev são os
previstos no Anexo I desta Lei Complementar, o qual contém a discriminação dos itens e
dos valores, que serão reajustados anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços
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ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
ou índice que venha a substituí-lo”.


No caso de frustração de quaisquer das receitas futuras, cujas fontes foram
vinculadas, serão complementadas pelo Tesouro Municipal até o valor faltante,
conforme editado pelo §3° do art. 144-A da Lei Complementar n° 10/2004:

(...)
§ 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.


Na data de 04/09/2020 os aportes pretendidos pela Lei Complementar n° 260/2020
foi apreciado e aprovado pelo Conselho Municipal de Previdência (CMP), nos
termos dos §§ 2º e 3º do art. 144-B da referida Lei Complementar e do art. 6º do
Decreto nº 21.012/2020;



Foram retirados os valores de imóveis previstos na modelagem inicial, os quais
precisariam ser avaliados e monetizados, ou seja, não há aporte de ativos
imobilizados neste primeiro lote da RSM;



Conforme dispositivos da Lei Complementar n° 260/2020, em consonância com
o art. 249 da CF/88, os ativos serão vinculados ao Fundo Previdenciário, ou seja,
são recursos que só poderão ser utilizados para pagamento de benefícios
previdenciários, exclusive despesas administrativas;



A Portaria MF n° 464/2018, especificamente o caput do art. 62 e seu § 2°, autoriza
o aporte de bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza para constituição
dos fundos, permitindo, inclusive, o uso destes aportes para realização da revisão
da segregação da massa;



O cenário atuarial da modelagem tomou o devido cuidado com a liquidez dos
recursos ao longo do tempo, verificando despesa projetada atuarialmente versus
fluxos dos aportes, e analisando a constituição e equilíbrio das reservas no tempo;
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O cenário atuarial da modelagem tomou o devido cuidado quanto à duração
estimada dos fluxos probabilísticos de despesas do grupo a ser migrado
(aposentados e pensionistas acima de 61 anos), que é menor que o prazo do fluxo
dos aportes, de 75 anos, líquido e certo;



O fluxo dos aportes, na medida em que forem sendo aportados ao Fundo
Previdenciário, será utilizado para pagamento das despesas correntes e seu
excedente será investido conforme a política de investimentos em vigor;



A modelagem proposta atende à margem da revisão, conforme inciso V, do §3°,
do art. 60 da Portaria MF n° 464/2018. A provisão matemática do grupo a ser
migrado, calculada com as mesmas hipóteses e plano de custeio do fundo em
capitalização, inclusive, fica abaixo da margem da revisão, o que traz mais
garantia na solvência da modelagem;



A modelagem atende aos limites de gastos de pessoal e da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) ao longo do tempo futuro, demonstrado em
planilha eletrônica disponibilizada pela Secretaria de Previdência (Sprev) sobre a
viabilidade do plano de custeio, conforme art. 64 da Portaria MF n° 464/2018;



Para complementar a garantia, o Ente municipal ainda continua sendo responsável
pela cobertura da insuficiência financeira em última instância, no caso eventual
da modelagem do Fundo Previdenciário apresentar déficit financeiro ao longo do
tempo, conforme estabelecem o §3º do art. 144-A da LC nº 260/2020 e o §3º do
art. 1º do Decreto nº 21.012/2020.

ALTERNATIVAS ORÇAMENTÁRIAS DO PLANO DE APORTES
Os aportes terão valores constantes, garantidos contra variações da moeda e contra as
incertezas do tempo. Os aportes destinam-se à liquidação de obrigações previdenciárias,
atuais e futuras e, também, ao fundo em capitalização da previdência de Campinas.
A classificação orçamentária desse plano de aportes deverá ser feita por aproximação e
semelhança, pois o caso não está descrito explicitamente nas regulamentações em vigor.
(Portaria 163/2001 STN/SOF, Mcasp, CPU_IPC14).
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Assemelha-se a um plano de amortização do déficit atuarial quanto aos fluxos de recursos,
mas diferencia-se quanto aos objetivos. Poderia até equivaler-se a um plano de
amortização do déficit atuarial, se estivesse extinguindo-se o fundo financeiro, o que não
é o caso. Ou seja, o plano de aportes, não serão parcelas de um plano de amortização com
finalidade de financiamento do déficit atuarial. O plano de aportes pretendido é aquele
previsto nos arts. 60 e 62 da Portaria MF n° 464/2018, que possibilitará a revisão, mas
não extinção, da segregação da massa. É uma espécie de solução do déficit atuarial através
da venda do passivo atuarial a descoberto, por partes, conforme a capacidade de
financiamento e pagamento dos recursos vinculados ao plano em capitalização.
Os aportes serão despesas orçamentárias, pois visam a saldar uma obrigação assumida da
prefeitura para com o regime previdenciário e serão receitas orçamentárias
previdenciárias, elas passam a compor o plano de custeio do regime próprio. Utilizandose da Portaria Interministerial n° 163/2001, pode-se detalhar a classificação
orçamentária quanto à natureza da despesa:


Quanto à Categoria Econômica: o aporte visa ao pagamento de benefício
previdenciários atuais e futuros, portanto, não contribui para formação e/ou
aquisição de um bem de capital, nesse sentido, o aporte enquadra-se como uma
despesa corrente (3);



Quanto ao grupo de natureza da despesa, entende-se que o aporte se enquadre
como despesa de pessoal e encargos sociais, ou seja, obrigações decorrentes de
sua condição de empregadora (1), enquanto essa despesa estiver impactando
diretamente esse grupo;



Quanto à modalidade de aplicação, trata-se de repasse para um órgão da
administração indireta do município, o Camprev, para este executar os
pagamentos dos benefícios previdenciários, neste sentido, é uma despesa
intraorçamentária. Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,
Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
(91);



Quanto ao elemento da Despesa, os aportes passarão a compor o conjunto das
obrigações patronais, que são “despesas orçamentárias com encargos que a
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administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento
de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de
contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos
resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento
de despesa”(13).
O aporte ao Fundo Previdenciário terá destinação para pagamento dos benefícios atuais e
futuros, assim o enquadramento mais adequado será como despesa de pessoal e terá como
classificação orçamentária o código 3.1.91.13, encargos patronais. Quando o aporte
passar a ser para o pagamento somente de benefícios futuros, ou seja, a agregação de
reservas para desembolso futuro, nesse caso, enquanto durar, o aporte deixa de ser
despesa de pessoal e pode ser enquadrado como outras despesas correntes (3).
Do ponto de vista fiscal, os dispêndios do tesouro com previdência terão uma queda
equivalente à economia com a RSM. A RSM proposta otimiza a gestão dos recursos
públicos ao "zerar" o custo atuarial de transição (CAT), ou seja, com esse grupo de
segurados não haverá entesouramento no fundo previdenciário, mas, sem desequilibrá-lo
financeira e atuarialmente. Até 2019 o CAT representava 3% (três por cento) da Receita
Corrente Liquida (RCL) e com o aumento da alíquota patronal em 2020, de 22% (vinte e
dois por cento) para 28% (vinte e oito por cento), crescimento de 27,3% (vinte e sete
inteiros e três décimos portentos), que anualizado deve se aproximar dos 4% (quatro por
cento) da RCL, que passarão a ser utilizados imediatamente no pagamento de benefícios.
Ao mesmo tempo em que a RSM também "zera" o déficit financeiro, no momento. O
déficit financeiro retornará conforme ocorrerem novas aposentadorias. Os dispêndios
com a cobertura de insuficiência financeira eram despesas com pessoal e o plano de
aportes também será, enquanto for aplicado direta e integralmente para pagamento da
folha de benefícios.
O Ente também poderia examinar a conveniência de introduzir uma identificação de fonte
e utilização para fins gerenciais, bem como, na próxima revisão ou em novo Plano
Plurianual (PPA), a conveniência de constituir uma ação orçamentária especifica, com o
fim de transparência e acompanhamento, dado o volume de recursos envolvido.
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Os aportes passam a compor o plano de custeio, portanto são receitas
previdenciárias orçamentárias e passam a compor o ativo do regime próprio. Segundo
a definição da CPU_IPC14, ativos “são recursos (bens e direitos) controlados pelo RPPS
como consequência de eventos passados – recursos ou direitos a contribuições patronais,
dos servidores, dos aposentados e dos pensionistas, por conta de relação de trabalho no
âmbito do ente – e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos futuros,
representados por entradas de caixa ou reduções das saídas de caixa, ou potencial de
serviços, destinados à cobertura de benefícios previdenciários concedidos ou a conceder.
São considerados recursos previdenciários as contribuições e quaisquer valores, bens,
direitos e seus rendimentos vinculados ao RPPS ou ao fundo de previdência, inclusive a
totalidade dos créditos do ente instituidor, reconhecidos pelo regime de origem, relativos
à compensação financeira. Tais recursos poderão ser utilizados somente para pagamento
de benefícios previdenciários”.
Assim os aportes serão receitas Intraorçamentárias e, seguindo a Portaria Interministerial
n° 163/2001, e suas modificações mais recentes, pode-se detalhar a classificação da
receita:


Quanto a categoria econômica: trata-se de receita corrente (7);



Quanto a origem da receita: outras receitas correntes (9);



Quanto a espécie da receita: demais receitas correntes (9).

Ou seja, até esse nível de detalhamento, não existe nenhuma codificação específica. Nos
dígitos de desdobramento da espécie de receita pode-se introduzir algum detalhamento,
assim tem-se: 7.9.9.0.00.0.0 – Demais Receitas Correntes e/ou 7.9.9.0.1 - Aporte
periódico ao Fundo Previdenciário.
A data focal para a RSM é de 1° de janeiro de 2020, por isso será necessária a
reclassificação de lançamentos ocorridos a título de repasse para cobertura da
insuficiência financeira para aporte ao Fundo Previdenciário, conforme prevê Art. 5° do
Decreto Municipal n° 21.012/2020:
“Os valores repassados ao Camprev pela Municipalidade, administração direta e indireta
e pela Câmara Municipal, referentes ao exercício 2020, a título de repasse para cobertura
da insuficiência financeira do Fundo Financeiro relativo ao grupo migrado, serão
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reclassificados e relançados como aporte para capitalização do Fundo Previdenciário,
observando as datas em que foram efetuados.
§ 1º O aporte previsto no caput deste artigo poderá ser formalizado em ato único durante
o exercício 2020”.
Além disso, dado o avançado da execução orçamentária nesse exercício e que o aporte
será utilizado na sua totalidade para o pagamento de benefícios atuais do Fundo
Previdenciário, entende-se como uma alternativa transitória, que o aporte possa ser
classificado como um repasse financeiro ao Fundo Previdenciário, sem impactar a
execução orçamentária e com o registro no sistema financeiro à semelhança do repasse
para cobertura da insuficiência do Fundo Financeiro.
ALTERNATIVAS PARA CONTABILIZAÇÃO
Contabilidade é a ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e
qualitativas ocorridas no patrimônio (conjunto de bens, direitos e obrigações) das
entidades (qualquer pessoa física ou jurídica que possui um patrimônio).
A Contabilidade Pública, utilizando os princípios, os critérios, os métodos e as técnicas
da Ciência Contábil, é responsável pela tarefa de acompanhamento da evolução do
patrimônio público. Além disso, tendo em vista a importância que o orçamento tem na
vida de um órgão público, a contabilidade pública também acompanha a sua execução,
traduzida na arrecadação da receita e na realização da despesa. Por conta desse elemento
(orçamento) é que essa contabilidade tem peculiaridades especiais não encontradas em
qualquer outro ramo da Ciência Contábil.
Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), a
contabilidade pública alçou uma maior importância e valorização.
A contabilidade pública, seja na área Federal, Estadual, Municipal ou no Distrito Federal
– tem como base a Lei Federal n° 4.320/1964, que instituiu normas gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
A contabilidade pública está interessada também em todos os atos praticados pelo
administrador, sejam de natureza orçamentária (previsão da receita, fixação da despesa,
empenho, descentralização de créditos, etc) ou sejam meramente administrativos
(contratos, convênios, acordos, ajustes, avais, fianças, valores sob responsabilidade,

CI 5334

157

comodatos de bens, etc.) representativos de valores potenciais que poderão afetar o
patrimônio no futuro.
O patrimônio público é um dos seus objetos. Além dele, também pode-se citar o
orçamento público. Quase tudo na área pública tem origem no orçamento. Dada a
importância que esse elemento tem, a contabilidade pública concentra muito de sua
atenção no registro do orçamento aprovado e, principalmente, no acompanhamento da
execução orçamentária, o que nos permite afirmar que o orçamento é também um objeto
da contabilidade pública. Em razão do disposto no art. 87 da Lei Federal n° 4.320/1964,
que diz:
“Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou
contratos em que a administração pública for parte”.

E também por causa do disposto no art. 105, parágrafo 5°, dessa mesma Lei:
“Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações
[…] que, mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio”.

Variações Patrimoniais
Na contabilidade pública existem contas específicas para revelar as alterações
patrimoniais de bens, direitos e obrigações ocorridas durante o exercício financeiro, de
acordo com o art. 100 da Lei Federal n° 4.320/64, que estabelece:
“As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados
da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa
execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas, constituirão
elementos da conta patrimonial”.

Por meio do conhecimento dos saldos anteriores e atuais dessas contas, pode-se saber se
houve redução ou aumento no volume monetário desses elementos patrimoniais.
Entretanto, não é possível conhecer os fatos que levaram determinado item patrimonial
(bens móveis, por exemplo) a sofrer uma redução em seu saldo atual, ou mesmo o motivo
de um aumento em seu saldo.
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS
Atribui-se às contas de variação patrimonial o título de variações ativas (aumentativas),
quando originadas de aumento de valores ativos (bens e direitos) ou de diminuição de
valores passivos (obrigações). Quando originadas de diminuição de valores ativos (bens
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e direitos) ou de aumento de valores passivos (obrigações) elas recebem o título de
variações passivas (diminutivas).
Essa é a primeira forma de se classificar as contas de variações patrimoniais, ou seja, a
partir dos efeitos provocados sobre a situação líquida (PL). Para entender melhor essas
repercussões, deve-se utilizar a equação fundamental do patrimônio líquido:
Patrimônio Líquido = Ativo – Passivo, isto é, PL = A – P
O Processo de Convergência resultou na publicação de normas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, inclusive para a contabilidade pública, tornando obrigatória a
contabilização de provisões atuariais pelo RPPS e consequentemente de plano de aporte
de Bens, Direitos e Demais Ativos ao RPPS.
Como determina a Resolução CFC n° 1.180/2009 (Conselho Federal de Contabilidade)
que aprovou a NBC T 19.7 - Provisões, Passivos, Contingências Passivas e Contingências
Ativas, em seu item 6, e veio recepcionar no âmbito da contabilidade brasileira a IAS
(International Accounting Standards Board) n° 37, órgão internacional criado em 2001
na estrutura do IASC (International Accounting Standards Committee) para promover a
padronização das normas internacionais de contabilidade em todo mundo, considerando
também as normas da Secretaria do Tesouro Nacional como órgão da estrutura do Estado
Brasileiro responsável pelas diretrizes da Contabilidade Nacional, entre outras, a Portaria
STN n° 751/2009 que aprovou o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público.
Revendo a fundamentação legal para a contabilização do aporte previdenciário ao RPPS,
quanto segue:
1) Art. 2º § 1º da Lei Federal n° 9.717/1998:
“Art. 2º A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de
previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser
inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro
desta contribuição. (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004).
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis
pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime
próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei nº 10.887, de 2004)”.
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2) Art. 28, parágrafo único da Orientação Normativa SPS n° 02/2009:
“Art. 28. A contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor
da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta, observado o
cálculo atuarial inicial e as reavaliações atuariais anuais.
Parágrafo único. O ente federativo será responsável pela cobertura de
eventuais insuficiências financeiras do RPPS, decorrentes do pagamento de
benefícios previdenciários, observada a proporcionalidade das despesas entre
os Poderes, ainda que supere o limite máximo previsto no caput”.

3) Resolução CFC n° 750/1993, sobre os “Princípios Fundamentais da Contabilidade”:
O PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE
“Art. 6º O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e
apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações
íntegras e tempestivas.
Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade na produção e na
divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância,
por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a
confiabilidade da informação. (Redação dada pela Resolução CFC nº.
1282/10)”.

O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
“Art. 9º. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações
e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas. (Redação dada pela
Resolução CFC nº. 1282/10)”.

4) Resolução CFC n° 1.180/2009 que aprovou a NBC T 19.7, que trata de provisões,
passivos contingentes e ativos contingentes:
Reconhecimento
Provisão
Uma provisão deve ser reconhecida quando:
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de evento passado;


seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e



possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

5) International Accounting Standards IAS n° 37 – Provisões, ativos contingentes e
passivos contingentes:
Reconhecimento
Provisão
“uma provisão deve ser reconhecida quando uma entidade tenha uma
obrigação presente (legal ou não formalizada), seja provável que um
desembolso de recursos ocorra, possa ser feita uma estimativa confiável da
quantia da obrigação.”

A forma de contabilização do plano de aporte ao RPPS
Contabilização do aporte ao Plano Previdenciário para 2020, cujos valores receberão
apenas tratamento financeiro:
Contabilização no Ente:
Saída do recurso no ente público, via sistema financeiro:
351320101

(D)

111110XXX

(C)

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O
RPPS - INTRA OFSS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

Controle da Disponibilidade:
821110100

(D)

821140000

(C)

EXECUÇÃO REPASSES P/ ATENDER DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DISPONIB. REC. UTILIZADOS POR MEIO PAGTO. DESP.
ORÇAMENTARIA

Contabilização no RPPS:
Ingresso do Recurso, via sistema financeiro:
111110XXX

(D)

451320000

(C)

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECUR. PARA O RPPS - INTRA
OFSS

Controle da Disponibilidade:
721110000
821110100
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Contabilização do aporte ao Plano Previdenciário para 2021 em diante:
Contabilização no RPPS:
Recebimento da receita
SISTEMA PATRIMONIAL
111110XXX

(D)

451320000

(C)

6211000000
6212000000

(D)
(C)

7211100000
8211101000

(D)
(C)

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECUR. PARA O RPPS - INTRA
OFSS
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
VALORES DAS RECEITAS LOA(O)
VALORES RECEITAS REALIZADAS POR NATUREZA DA RECEITA
SISTEMA COMPENSAÇÃO
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECEBIDOS(O)
EXECUÇÃO REPASSES P/ ATENDER DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Em acréscimo, pode-se observar que:
“Financeiramente, contudo, à medida que esses valores efetivamente ingressarem nos
cofres do RPPS, deverão ser contabilizados no sistema financeiro, devendo ser investidos
de acordo com a política de investimentos da unidade gestora”. Ressalta-se que a unidade
gestora do RPPS só será afetada patrimonialmente pela amortização do déficit atuarial,
no momento da atualização do registro contábil da provisão matemática previdenciária,
que poderá ocorrer a qualquer tempo, independentemente de nova avaliação atuarial, a
partir das medidas efetivamente implementadas”. Livro Publicado pelo MPS, 2009Contabilidade Aplicada aos RPPS.
SUGESTÃO DE LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS:
Com base no cenário atuarial final da Revisão da Segregação da Massa, deve-se retificar
e lançar no RPPS as atualizações das provisões matemáticas, na data-base 01/01/2020,
conforme quadro a seguir, com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP Estendido):
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Os quadros acima poderão ser substituídos pela Fipe devido as atualizações
atuariais em curso no projeto solicitadas pelo Camprev.
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RELATÓRIO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL - PRODUTO D: CENÁRIO BASE
ALÍQUOTA 14%/28% - (FINAL)
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
(CAMPREV)

ANEXO 5.2

RELATÓRIO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL

PRODUTO D: CENÁRIO BASE ALÍQUOTA 14%/28%
(FINAL)

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

ANTÔNIO MÁRIO RATTES DE OLIVEIRA
ATUÁRIO - MIBA Nº 1.162

DEZEMBRO/2020
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1.

APRESENTAÇÃO

O ordenamento jurídico que disciplina os Regimes Próprios de Previdência Social da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstanciada nas Emendas
Constitucionais nºs 20, de 15/12/98, 41, de 19/12/2003, 47, de 05/07/2005, 70, de
29/03/2012, 88, de 07/05/2015,

e 103, de 12/11/2019, nas Leis nºs 10.887, de

18/06/2004, e 9.717, de 27/11/98, e demais normativos do Ministério da Economia
(ME), instituiu um conjunto de ações de cunho financeiro, econômico e atuarial a serem
observadas pelos entes federativos.
A exigência de realização de estudo atuarial com o objetivo de monitorar o equilíbrio
econômico-financeiro presente e futuro dos respectivos regimes próprios visa assegurar
a necessária solvência para o cumprimento das obrigações previdenciárias que lhes são
pertinentes.
O estudo atuarial, conforme estabelecido na Lei nº 9.717/98, deve ser efetuado em cada
exercício, de forma a serem mensuradas as variações nas hipóteses atuariais, nos dados
financeiros e cadastrais ocorridas no período. Dessa forma, esta reavaliação atuarial
contempla a atualização da análise das obrigações e dos direitos futuros concernentes ao
RPPS do município de Campinas - SP, cabendo o estudo da sua dimensão e do seu
comportamento ao longo do período de 75 anos estimados pela legislação para operação
do referido regime.
Neste documento estão retratados os resultados da reavaliação atuarial com posição em
31/12/2019, considerando-se a elevação das alíquotas dos segurados para 14% e do ente
federativo para 28%, acrescidos de 2% para custeio administrativo, em atendimento à
determinação do art. 9º, §4º da Emenda Constitucional nº 103/19.

CI 5334

171

2.

OBJETIVO

O estudo prospectivo das obrigações do Instituto tem por objetivo mensurar o grau de
solvência econômico-financeira necessário para manter os benefícios de natureza
previdenciária devidos aos servidores públicos efetivos e respectivos dependentes,
qualificados na forma da Lei Municipal que instituiu e regulamentou o regime de
previdência social dos servidores públicos municipais.
Como resultados do estudo atuarial, serão quantificados para o Instituto:


O custo previdenciário de todos os benefícios oferecidos em seu regulamento;



As reservas necessárias ao pagamento dos benefícios previdenciários
estruturados em regime financeiro de capitalização;



As alíquotas de contribuição que equilibram financeira e economicamente o
modelo previdenciário;



As projeções atuariais de receitas e de despesas com o pagamento de benefícios
e despesas administrativas do Instituto para o período de 75 anos;



Os quantitativos esperados para os grupos de ativos, inativos e pensionistas para
o período de 75 anos.

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, o que reforça a necessidade de
revisões anuais, conforme prevê a Lei nº 9.717/98 ao exigir a reavaliação atuarial em
cada balanço.
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3.

CONDIÇÕES DE CONCESSÃO E VALORES DOS BENEFÍCIOS AMPARO LEGAL

O trabalho da reavaliação atuarial foi desenvolvido 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:


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;



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;
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4.

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.

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.
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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;
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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;



O 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):
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25 anos de efetivo exercício no serviço público;



15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria



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.
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6.

PREMISSAS ATUARIAIS

As hipóteses atuariais compreendem o conjunto de premissas que serão utilizadas na
reavaliação 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., para ambos os planos;
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;



Fator de Capacidade Salarial: 0,98;



Fator de Capacidade de Benefícios: 0,98;
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Indexador do sistema previdencial: IPCA;



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



Reposição do Contingente de Servidores Ativos: não usada;



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.
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7.

REGIMES ATUARIAIS

Os regimes financeiros (atuariais) utilizados na presente reavaliação foram os de
capitalização para os benefícios do Plano Previdenciário e de repartição simples para as
despesas administrativas de ambos os planos e para os benefícios do Plano Financeiro.
As definições para esses regimes são aquelas tradicionalmente adotadas na literatura
universal sobre o assunto. O regime de capitalização pressupõe a formação de reservas
financeiras de longo prazo, geradas a partir das contribuições do ente público e dos
servidores, bem como dos rendimentos financeiros auferidos a partir do investimento
em mercado dessas contribuições.
O regime financeiro de repartição simples se caracteriza pela contemporaneidade entre
as receitas e despesas, sendo que as alíquotas de contribuição são definidas a cada
período de forma a custear integralmente os benefícios pagos no mesmo período. Nesse
regime não são constituídas reservas e as receitas auferidas no período são
integralmente utilizadas para o pagamento dos benefícios do mesmo período.
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8.

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.
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9.

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

QUANTIDADE

Previdenciário-Ativos
Previdenciário-Aposentados
Previdenciário-Pensionistas

7.166
107
42

REMUNERAÇÃO
MÉDIA
R$ 4.417,07
R$ 4.340,00
R$ 4.252,90

Financeiro-Ativos
Financeiro-Aposentados
Financeiro-Pensionistas

7.108
8.266
2.048

R$ 6.217,20
R$ 7.134,47
R$ 5.174,82
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39,9
58,8
67,4
51,5
66,1
67,4
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10. 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.
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11. PASSIVO ATUARIAL
O Quadro seguinte apresenta o balanço atuarial calculado com base nas regras de
cálculo e elegibilidades vigentes em 31/12/2019 e nas alíquotas recomendadas na
presente reavaliação atuarial.
O balanço atuarial contempla apenas os benefícios estruturados em regime financeiro de
capitalização.
O plano de custeio utilizado no cálculo da situação atuarial do Instituto é composto
pelas seguintes alíquotas:


14,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração
de contribuição;



14,00% para os servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do
benefício que excede ao teto do RGPS;



28,00% para o município, incidentes sobre as remunerações de contribuição dos
servidores ativos, a título de contribuição normal, acrescidos de 2,00% para
custeio administrativo.
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Tabela 1: Balanço Atuarial – Geração Atual – Plano Previdenciário
GERAÇÃO ATUAL
RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (A) =
(A.2 + A.3 – A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (B)
= (B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos (Atuais
Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)
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JUROS = 4,30%
884.200.199,72
771.487.363,58
2.094.719.293,88
2.065.784.983,69
28.934.310,19
3.010.642.880,50
2.492.742.897,52
517.899.982,98
156.692.575,08
301.128.798,12
112.712.836,14
125.550.339,59
80.484.447,92
48.535.687,27
3.469.795,60
12.837.503,45

VALOR PRESENTE DOS PARCELAMENTOS (C)

192.366.730,32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)

886.436.733,51

SUPERÁVIT ATUARIAL (D + C - A - B)

194.603.264,11
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Tabela 2: Balanço Atuarial – Plano Financeiro
GERAÇÃO ATUAL
RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (A) =
(A.2 + A.3 – A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)

JUROS = 4,30%a.a.
15.075.334.197,48

JUROS = 0,00%a.a.
30.843.800.240,02

5.000.221.893,07

13.637.671.047,55

1.593.662.723,37
1.314.753.620,28
278.909.103,09
6.852.118.831,30
5.726.336.475,11
1.125.782.356,19
432.879.559,68
691.113.774,54

2.376.116.366,37
1.711.682.574,11
664.433.792,26
16.894.452.519,20
13.460.249.971,09
3.434.202.548,11
818.859.309,35
1.699.524.414,63

10.075.112.304,41

17.206.129.192,47

11.249.588.695,87

19.211.882.568,92

8.810.306.600,06
2.993.476.228,65
554.194.132,84
1.174.476.391,46

14.488.897.464,77
5.669.427.926,72
946.442.822,57
2.005.753.376,45

VALOR PRESENTE DOS PARCELAMENTOS (C)

3.631.459,70

3.867.332,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)

56.009.282,61

56.009.282,61

DÉFICIT ATUARIAL (D + C - A - B)

-15.015.693.455,17

-30.783.923.625,25

RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (B)
= (B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos (Atuais
Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)

O Valor Presente dos Benefícios Futuros representa o somatório dos benefícios futuros
prometidos aos servidores e seus dependentes, quer estejam adquiridos ou não,
fundados ou não. Refere-se, pois, ao montante de recursos que deve estar reunido numa
determinada data para assegurar o pagamento de todos os benefícios prometidos a esses
segurados no futuro sem que haja a necessidade de qualquer outra contribuição
adicional ao plano.
O Valor Presente das Contribuições Futuras, por sua vez, representa o somatório das
contribuições futuras, a serem pagas pelos segurados e pelo ente municipal, devendo ser
suficiente para amortizar o correspondente ao Valor Presente dos Benefícios Futuros
desses indivíduos, considerando o período de atividade do servidor e o patrimônio
líquido existente na data da avaliação atuarial. Nos valores presentes das contribuições
futuras estão inseridas, ainda, as contribuições que serão arrecadadas dos aposentados e
pensionistas, pois segundo as determinações da Emenda Constitucional nº 41, esses
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grupos deverão pagar contribuições sobre a parcela dos benefícios que exceder ao teto
do RGPS.
A reserva matemática ou passivo atuarial representa a obrigação do fundo de
previdência para com os seus segurados e dependentes até a extinção da massa. Em
outras palavras, a reserva matemática é o montante que já deveria estar constituído no
regime de previdência se todas as hipóteses e premissas da avaliação atuarial tivessem
sido confirmadas na prática e se as contribuições normais e suplementares tivessem sido
corretamente aportadas. O confronto entre a reserva matemática e o valor do ativo
líquido do plano resultará na situação atuarial do regime de previdência, que poderá ser
superavitária, deficitária ou nula.
Os resultados foram agrupados em Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos,
sendo que o primeiro grupo representa os direitos e obrigações do regime de
previdência para com os indivíduos que ainda não estão em gozo de benefícios,
compostos pelos atuais servidores ativos e seus dependentes, bem como pelos futuros
servidores ativos. O grupo dos benefícios concedidos se refere aos atuais aposentados e
pensionistas, que já estão em gozo de benefícios.
O patrimônio líquido representa o total dos saldos de investimentos destinados aos
pagamentos de benefícios previdenciais e, na posição de 31/12/2019, eram de R$
886.436.733,51 para o Plano Previdenciário e de R$ 56.009.282,61 referente ao Plano
Financeiro.
Observa-se, como resultado da reavaliação atuarial, que o Instituto apresenta os
seguintes

resultados

atuariais:

a)

superávit

de

R$

194.603.264,11

(Plano

Previdenciário); e b) déficit de R$ 15.015.693.455,17 (Plano Financeiro).
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12. RESULTADOS DA PROJEÇÃO ATUARIAL
As projeções atuariais para o período de 75 anos, conforme determina a legislação,
encontram-se listadas no anexo II deste relatório, considerando as taxas de contribuição
atualmente em vigor no regime de previdência municipal. No quadro estão apresentados
os valores estimados dos pagamentos e recebimentos do RPPS ao longo do período de
75 anos, considerando-se a população atual e futura de servidores ativos, inativos e
pensionistas. Também consta do referido quadro o valor esperado para o resultado
previdenciário em cada exercício futuro e para o saldo financeiro.
A análise dos quadros de projeções atuariais revela que o Plano Previdenciário
apresentará insuficiências financeiras a partir de 2035, enquanto o Plano Financeiro terá
desequilíbrio financeiro já a partir de 2020, quando o montante anual das despesas com
benefícios e administrativa do RPPS ultrapassará o total de receitas de contribuições e
compensação previdenciária arrecadadas no exercício.
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13. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Conforme prevê a Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a
compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de
previdência estaduais e municipais, uma parcela do passivo atuarial é de
responsabilidade do RGPS.
Nesta reavaliação os valores de compensação foram calculados com base no tempo de
contribuição estimado para os servidores ativos e limitados a 10% do valor atual dos
benefícios futuros.
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14. CUSTOS DOS BENEFÍCIOS
Os quadros seguintes resumem as alíquotas de custos para o financiamento do regime
de previdência municipal.
Os custos apurados na Tabela 4 estão apresentados por tipo de benefício e são aqueles
que financiam o regime de previdência face aos benefícios que necessita pagar aos seus
segurados. Os valores representam os custos dos benefícios do plano, expressos em
percentagens incidentes sobre as remunerações de contribuição dos servidores ativos.
Para efeito de cálculo do custo, os benefícios dos aposentados e pensionistas foram
considerados pelos valores líquidos, ou seja, deduzidos das contribuições que deverão
aportar ao regime de previdência.
Tabela 3: Custos dos Benefícios
CUSTEIO – PLANO
CUSTEIO – PLANO
PREVIDENCIÁRIO
FINANCEIRO
(EM %)
(EM %)
Aposentadoria programada
31,29%
34,05%
Aposentadoria por invalidez
2,38%
1,05%
Pensão de aposentadoria programada
4,04%
4,94%
Pensão de invalidez
0,23%
0,12%
Pensão de ativo
2,72%
1,84%
Despesas Administrativas*
3,34%
2,00%
CUSTO TOTAL
44,00%
44,00%
* Equivalem a 2% sobre as remunerações de contribuição dos ativos e benefícios de aposentados e
pensionistas.
BENEFÍCIO
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PARECER CUSTOS DOS BENEFÍCIOS

15. PARECER ATUARIAL
A reavaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município
de Campinas revelou a existência de um déficit atuarial, em relação à geração atual de
segurados, evidenciando a insuficiência do custeio atual frente às obrigações
previdenciárias assumidas pelo referido regime.
Conforme demonstrado no quadro do balanço atuarial, o regime de previdência do
município apresenta os seguintes resultados atuariais, em relação à geração atual de
segurados: a) superávit de R$ 200.001.745,93, relativo ao Plano Previdenciário; e b)
déficit de R$ 15.010.788.646,63 referente ao Plano Financeiro. A forte redução no
déficit atuarial do plano financeiro decorreu da alteração da hipótese de taxa de juros,
tendo sido adotada a mesma taxa utilizada no plano previdenciário, conforme
recomendado na Portaria MF nº 464/2018.
No desenvolvimento da presente reavaliação foram utilizadas as premissas e hipóteses
atuariais relacionadas nesta avaliação atuarial, bem como a legislação constitucional,
federal e municipal que regulam o funcionamento dos regimes de previdência dos
servidores públicos e, em especial, do RPPS do município de Campinas.
O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de
segurados vinculado ao plano de benefícios, sendo todas as informações referentes a
dezembro de 2019.
As idades médias projetadas de aposentadorias estão expressas abaixo.
GRUPO
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores
– Masculino
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores
- Feminino
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores Masculino
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores Feminino
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PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO
60,4

60,8

55,8

56,7

55,2

56,6

51,7

52,8
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A projeção das provisões matemáticas para os próximos doze meses foi elaborada de
forma linear, adotando-se a formulação abaixo, e os resultados estão postos a seguir.
V  0V 

k
12

V  0V
 k , onde k  número de meses contados a partir da avaliação;
12

1

V  valor atual na data da avaliação e 1V  valor atual posicionado doze meses após a

0

data da avaliação.
O cálculo de 1V foi efetuado com base na projeção da reserva matemática para o final de
2020, considerando-se um ambiente inflacionário de 4,00% a.a., a taxa de juros adotada
na avaliação atuarial e os fluxos de contribuições, benefícios e despesas administrativas
estimadas para o período.
Os resultados da projeção das provisões matemáticas estão apresentados no quadro
seguinte.
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PROJEÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – PLANO PREVIDENCIÁRIO
NOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a
Longo Prazo
Plano Previdenciário - Provisões de
Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do
Plano Previd. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Previdenciário do RPPS

JAN/20

FEV/20

MAR/20

917.552.117,84

936.257.197,31

954.962.276,78

127.586.802,88

127.813.930,96

128.041.059,05

129.248.556,94

129.476.978,69

129.705.400,43

-

-

-

1.661.754,07

1.663.047,73

1.664.341,39

1.813.590,35

1.817.845,50

1.822.100,65

12.928.136,22

13.018.769,00

13.109.401,77

-

-

-

789.965.314,97

808.443.266,35

826.921.217,74

3.002.569.832,96

3.023.431.095,61

3.044.292.358,26

1.330.520.086,88

1.330.896.683,58

1.331.273.280,29

578.829.663,68

578.710.408,93

578.591.154,17

303.254.767,44

305.380.736,75

307.506.706,07

Plano Previdenciário - Plano de Amortização
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização

-

-

-

NOME DA CONTA

ABR/20

MAI/20

JUN/20

973.667.356,25

992.372.435,72

1.011.077.515,19

128.268.187,13

128.495.315,22

128.722.443,30

129.933.822,18

130.162.243,92

130.390.665,67

-

-

-

1.665.635,05

1.666.928,71

1.668.222,37

1.826.355,80

1.830.610,95

1.834.866,10

13.200.034,55

13.290.667,32

13.381.300,10

-

-

-

845.399.169,12

863.877.120,51

882.355.071,89

3.065.153.620,91

3.086.014.883,56

3.106.876.146,21

Plano Previdenciário - Provisões de
Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a
Conceder do Plano Prev. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Previdenciário do RPPS

Provisões Matemáticas Previdenciárias a
Longo Prazo
Plano Previdenciário - Provisões de
Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do
Plano Previd. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Provisões de
Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a
Conceder do Plano Prev. do RPPS
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NOME DA CONTA
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Previdenciário do RPPS

JAN/20

FEV/20

MAR/20

1.331.649.876,99

1.332.026.473,69

1.332.403.070,39

578.471.899,42

578.352.644,67

578.233.389,92

309.632.675,38

311.758.644,70

313.884.614,01

-

-

-

Plano Previdenciário - Plano de Amortização

-

-

-

(-) Outros Créditos do Plano de Amortização

-

-

-

NOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a
Longo Prazo
Plano Previdenciário - Provisões de
Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do
Plano Previd. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Previdenciário do RPPS

JUL/20

AGO/20

SET/20

1.029.782.594,66

1.048.487.674,13

1.067.192.753,60

128.949.571,39

129.176.699,47

129.403.827,56

130.619.087,41

130.847.509,15

131.075.930,90

-

-

-

1.669.516,02

1.670.809,68

1.672.103,34

1.839.121,24

1.843.376,39

1.847.631,54

13.471.932,87

13.562.565,64

13.653.198,42

-

-

-

900.833.023,28

919.310.974,66

937.788.926,05

3.127.737.408,85

3.148.598.671,50

3.169.459.934,15

1.332.779.667,09

1.333.156.263,79

1.333.532.860,50

578.114.135,16

577.994.880,41

577.875.625,66

316.010.583,33

318.136.552,64

320.262.521,96

OUT/20

NOV/20

DEZ/20

1.085.897.833,07

1.104.602.912,54

1.107.522.498,28

129.630.955,64

129.858.083,73

114.299.718,08

131.304.352,64

131.532.774,39

131.761.196,13

-

-

-

1.673.397,00

1.674.690,66

1.675.984,32

1.851.886,69

1.856.141,84

1.860.396,99

Plano Previdenciário - Provisões de
Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a
Conceder do Plano Prev. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Plano de Amortização
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização
NOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a
Longo Prazo
Plano Previdenciário - Provisões de
Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do
Plano Previd. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano
Previdenciário do RPPS
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NOME DA CONTA
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Provisões de
Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a
Conceder do Plano Prev. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Plano de Amortização
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização

JAN/20

FEV/20

MAR/20

13.743.831,19

13.834.463,97

13.925.096,74

-

-

-

956.266.877,43

974.744.828,82

993.222.780,20

3.190.321.196,80

3.211.182.459,45

3.232.043.722,10

1.333.909.457,20

1.334.286.053,90

1.334.662.650,60

577.756.370,91

577.637.116,15

577.517.861,40

322.388.491,27

324.514.460,59

326.640.429,90

-

-

-

PROJEÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – PLANO FINANCEIRO
NOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a
Longo Prazo
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios
Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do
Plano Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a
Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a
Conceder do Plano Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
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JAN/20

FEV/20

MAR/20

-

-

-

-

-

-

11.813.178.248,21

11.822.573.667,71

11.831.969.087,21

-

-

-

438.352.423,76

438.351.158,92

438.349.894,08

116.245.711,42

116.650.978,60

117.056.245,78

1.182.768.194,78

1.191.059.998,11

1.199.351.801,43

10.075.811.918,25

10.076.511.532,09

10.077.211.145,93

-

-

-

6.619.062.465,82

6.664.915.203,43

6.710.767.941,04

675.111.576,42

670.239.999,35

665.368.422,27

198.802.536,60

195.714.166,10

192.625.795,61

695.993.037,79

700.872.301,04

705.751.564,29

5.049.155.315,01

5.098.088.736,94

5.147.022.158,88
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NOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a
Longo Prazo
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios
Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do
Plano Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a
Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a
Conceder do Plano Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
NOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a
Longo Prazo
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios
Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do
Plano Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a
Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a
Conceder do Plano Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
CI 5334

ABR/20

MAI/20

JUN/20

-

-

-

-

-

-

11.841.364.506,71

11.850.759.926,21

11.860.155.345,71

-

-

-

438.348.629,24

438.347.364,40

438.346.099,56

117.461.512,95

117.866.780,13

118.272.047,31

1.207.643.604,75

1.215.935.408,08

1.224.227.211,40

10.077.910.759,77

10.078.610.373,61

10.079.309.987,45

-

-

-

6.756.620.678,64

6.802.473.416,25

6.848.326.153,86

660.496.845,19

655.625.268,12

650.753.691,04

189.537.425,11

186.449.054,61

183.360.684,11

710.630.827,53

715.510.090,78

720.389.354,03

5.195.955.580,81
JUL/20

5.244.889.002,75
AGO/20

5.293.822.424,68
SET/20

-

-

-

-

-

-

11.869.550.765,21

11.878.946.184,71

11.888.341.604,21

-

-

-

438.344.834,71

438.343.569,87

438.342.305,03

118.677.314,49

119.082.581,67

119.487.848,85

1.232.519.014,72

1.240.810.818,05

1.249.102.621,37

10.080.009.601,28

10.080.709.215,12

10.081.408.828,96

-

-

-

6.894.178.891,47

6.940.031.629,08

6.985.884.366,69

645.882.113,96

641.010.536,89

636.138.959,81
197

NOME DA CONTA
Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
NOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a
Longo Prazo
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios
Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do
Plano Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a
Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a
Conceder do Plano Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira

ABR/20

MAI/20

JUN/20

180.272.313,61

177.183.943,11

174.095.572,62

725.268.617,28

730.147.880,53

735.027.143,78

5.342.755.846,62
OUT/20

5.391.689.268,55
NOV/20

5.440.622.690,49
DEZ/20

-

-

-

-

-

-

11.897.737.023,71

11.907.132.443,21

11.916.527.862,71

-

-

-

438.341.040,19

438.339.775,35

438.338.510,51

119.893.116,02

120.298.383,20

120.703.650,38

1.257.394.424,69

1.265.686.228,02

1.273.978.031,34

10.082.108.442,80

10.082.808.056,64

10.083.507.670,48

-

-

-

7.031.737.104,29

7.077.589.841,90

7.123.442.579,51

631.267.382,73

626.395.805,66

621.524.228,58

171.007.202,12

167.918.831,62

164.830.461,12

739.906.407,02

744.785.670,27

749.664.933,52

5.489.556.112,42

5.538.489.534,36

5.587.422.956,29

As alíquotas recomendadas para o município nesta reavaliação são:
a) 28,00% do município, incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, a título
de contribuição normal, acrescido de 2,00% para custeio administrativo;
b) 14,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração de
contribuição; e
d) 14,00% dos servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do benefício
que excede ao teto do RGPS.
O custo dos benefícios assegurados pelo RPPS é de 44,00%, para o custo normal.
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A duração do passivo foi calculada em conformidade com a Portaria MF nº 464/2018 e
Instrução Normativa SPrev nº 2/2018 e resultou em 11,98 anos para o Plano Financeiro
e 24,28 anos para o Plano Previdenciário.
Tendo em vista que o Plano Previdenciário apresentou superávit atuarial, não houve
necessidade de cálculo do Limite de Déficit Atuarial (LDA), bem como da Sobrevida
Média dos Aposentados e Pensionistas (SVM).
Os modelos previdenciários são arranjos concebidos para longo período de maturação e,
portanto, requerem planejamento de igual dimensão e ajustes imediatos, tão logo sejam
identificados problemas estruturais ou conjunturais que venham a desequilibrar
financeira, econômica e atuarialmente o regime. Assim, a manutenção do equilíbrio de
um fundo previdenciário requer constante e contínuo monitoramento das obrigações do
ente federativo e sua justa fundação.
Neste ponto a Constituição Federal determinou, com a modificação introduzida pela
Emenda Constitucional nº 20/98, o alcance e a manutenção do equilíbrio atuarial de
todos os regimes previdenciários de entes públicos, sendo ratificada pela
regulamentação dos regimes de previdência dos servidores públicos, consoante a Lei nº
9.717/98.
Este é o nosso parecer.
8 de dezembro de 2020.
Antonio Mário Rattes de Oliveira
Atuário - MIBA nº 1.162
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16. 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
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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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17. ANEXOS
Quantitativos – Planos Previdenciário e Financeiro;
Fluxos Previdenciários – Plano Previdenciário;
Fluxos Previdenciários – Plano Financeiro;
Contabilização das Provisões Matemáticas – Plano Previdenciário e Plano
Financeiro.
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ANEXO I: PROJEÇÕES ATUARIAIS

QUANTITATIVOS – PLANOS PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO
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PLANO PREVIDENCIÁRIO
QUANTIDADES
FUTUROS
FUTUROS
ATUAIS
ATUAIS FUTURAS
ATIVOS
APOSENTADOS INVÁLIDOS APOSENTADOS PENSÕES PENSÕES
2020
6.831
17
106
28
32
2021
6.805
27
105
28
49
2022
6.777
37
103
28
67
2023
6.748
49
102
28
86
2024
6.688
316
61
101
27
106
2025
6.540
426
73
99
26
127
2026
6.433
495
85
98
26
149
2027
6.243
642
97
96
26
173
2028
6.052
790
109
94
26
197
2029
5.845
952
121
92
26
223
2030
5.576
1.174
131
90
25
250
2031
5.366
1.335
141
88
25
278
2032
5.130
1.520
151
86
24
307
2033
4.901
1.695
161
83
24
337
2034
4.660
1.879
170
81
23
369
2035
4.401
2.079
179
78
23
401
2036
4.118
2.299
188
76
23
435
2037
3.846
2.505
197
73
22
469
2038
3.551
2.729
205
70
22
504
2039
3.266
2.941
213
67
22
539
2040
2.948
3.181
220
64
21
576
2041
2.639
3.410
226
61
21
612
2042
2.308
3.656
231
58
20
649
2043
2.024
3.851
236
55
20
686
2044
1.751
4.033
239
52
19
723
2045
1.470
4.217
242
49
19
759
2046
1.212
4.375
243
46
18
795
2047
956
4.526
244
43
18
831
2048
737
4.636
243
40
17
865
2049
570
4.689
241
37
17
898
2050
425
4.716
238
35
16
930
2051
299
4.719
235
32
15
960
2052
201
4.690
230
29
15
989
2053
122
4.637
225
27
14
1.015
2054
80
4.542
220
24
14
1.039
2055
42
4.438
214
22
13
1.060
2056
21
4.313
207
20
12
1.078
2057
11
4.173
200
18
12
1.093
2058
4
4.024
193
16
11
1.104
2059
2
3.866
186
14
10
1.111
2060
2
3.704
179
13
10
1.115
2061
1
3.539
171
11
9
1.114
2062
3.371
163
10
9
1.108
2063
3.200
156
9
8
1.098
2064
3.027
148
7
8
1.083
2065
2.854
140
6
7
1.063
2066
2.681
132
6
6
1.039
2067
2.508
123
5
6
1.010
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QUANTIDADES
FUTUROS
FUTUROS
ATUAIS
ATUAIS FUTURAS
ATIVOS
APOSENTADOS INVÁLIDOS APOSENTADOS PENSÕES PENSÕES
2068
2.337
115
4
5
976
2069
2.167
107
4
5
938
2070
2.001
100
3
5
896
2071
1.839
92
3
4
850
2072
1.681
84
2
4
801
2073
1.527
77
2
3
749
2074
1.380
70
1
3
695
2075
1.238
63
1
2
640
2076
1.103
56
1
2
584
2077
976
50
1
2
528
2078
855
44
1
1
473
2079
743
38
0
1
419
2080
640
33
0
1
367
2081
544
28
0
1
317
2082
458
24
0
1
271
2083
380
20
0
0
229
2084
311
16
0
0
191
2085
251
13
0
0
156
2086
198
11
0
0
126
2087
154
8
0
0
100
2088
117
6
0
0
78
2089
87
5
0
0
59
2090
63
3
0
0
44
2091
44
2
0
0
32
2092
30
2
0
0
23
2093
20
1
0
16
2094
13
1
0
11

ANO
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PLANO FINANCEIRO
QUANTIDADES
FUTUROS
FUTUROS
ATUAIS
ATUAIS FUTURAS
ATIVOS
APOSENTADOS INVÁLIDOS APOSENTADOS PENSÕES PENSÕES
2020
4.876
20
8.097
1.872
368
2021
4.845
32
7.921
1.810
546
2022
4.812
45
7.738
1.748
719
2023
4.713
2.114
59
7.547
1.683
887
2024
4.284
2.480
72
7.349
1.614
1.049
2025
3.875
2.823
84
7.144
1.550
1.205
2026
3.474
3.155
95
6.932
1.486
1.354
2027
3.080
3.477
105
6.713
1.422
1.496
2028
2.703
3.778
114
6.489
1.358
1.630
2029
2.352
4.051
122
6.259
1.296
1.756
2030
2.035
4.285
128
6.023
1.233
1.874
2031
1.755
4.479
134
5.784
1.172
1.983
2032
1.475
4.668
139
5.540
1.113
2.082
2033
1.237
4.810
142
5.294
1.054
2.172
2034
995
4.951
145
5.045
997
2.253
2035
807
5.033
147
4.795
941
2.323
2036
664
5.065
148
4.544
887
2.383
2037
519
5.092
149
4.293
835
2.432
2038
392
5.095
148
4.043
784
2.471
2039
277
5.081
147
3.795
735
2.500
2040
192
5.029
145
3.550
688
2.517
2041
144
4.935
143
3.308
643
2.524
2042
102
4.828
141
3.071
599
2.520
2043
69
4.706
138
2.840
558
2.506
2044
54
4.560
134
2.615
519
2.481
2045
41
4.405
131
2.397
481
2.447
2046
36
4.237
127
2.187
446
2.402
2047
31
4.065
123
1.986
412
2.349
2048
29
3.884
119
1.794
380
2.287
2049
21
3.706
115
1.611
350
2.217
2050
16
3.521
110
1.440
321
2.139
2051
15
3.331
105
1.278
294
2.055
2052
10
3.143
101
1.128
269
1.965
2053
6
2.954
96
989
246
1.870
2054
4
2.762
90
861
223
1.771
2055
3
2.572
85
744
203
1.668
2056
2
2.383
80
638
184
1.563
2057
1
2.197
75
543
166
1.456
2058
1
2.015
70
457
150
1.348
2059
1.839
64
382
135
1.241
2060
1.667
59
315
121
1.135
2061
1.503
54
258
108
1.031
2062
1.345
49
208
97
931
2063
1.196
45
166
86
834
2064
1.056
40
131
77
742
2065
925
36
101
68
655
2066
804
31
78
60
573
2067
693
28
59
53
498
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QUANTIDADES
FUTUROS
FUTUROS
ATUAIS
ATUAIS FUTURAS
ATIVOS
APOSENTADOS INVÁLIDOS APOSENTADOS PENSÕES PENSÕES
2068
592
24
43
46
430
2069
502
21
32
40
368
2070
421
18
23
35
312
2071
349
15
17
31
263
2072
287
12
12
27
219
2073
233
10
8
23
181
2074
188
8
6
20
148
2075
149
7
4
17
119
2076
117
5
3
14
95
2077
91
4
2
12
75
2078
69
3
2
10
58
2079
52
3
1
9
45
2080
39
2
1
7
34
2081
29
1
0
6
26
2082
21
1
0
5
19
2083
15
1
0
4
15
2084
11
1
0
3
11
2085
8
0
0
3
8
2086
6
0
0
2
6
2087
5
0
0
2
5
2088
4
0
0
1
4
2089
3
0
0
1
3
2090
2
0
0
1
2
2091
1
0
0
1
2
2092
1
0
0
1
1
2093
1
0
0
0
1
2094
0
0
0
1
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ANEXO II: PROJEÇÕES ATUARIAIS

FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO PREVIDENCIÁRIO
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DESPESAS
RECEITAS DE
COMPENSAÇÃO
ANO PREVIDENCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA
(R$)
(R$)
(R$)
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

10.482.610,30
11.734.357,28
13.074.679,62
14.510.770,01
34.520.823,76
42.146.784,85
47.466.858,87
57.480.475,97
66.609.307,16
76.783.529,15
90.029.421,83
99.829.398,32
111.798.219,23
122.687.374,76
134.521.286,81
147.188.170,55
161.238.070,73
175.429.974,71
189.590.104,33
203.084.015,28
218.221.990,82
232.696.883,82
248.419.867,57
261.571.971,71
274.370.751,19
286.973.770,41
297.791.592,26
308.434.579,14
316.608.047,57
321.109.931,06
324.148.471,91
326.215.248,23
325.884.687,45
324.299.553,88
320.141.546,78
315.465.439,27
309.392.849,84
302.071.904,84
294.212.038,54
285.677.651,19
276.689.689,44
267.252.766,31
257.406.267,13
247.153.160,80
236.538.127,56
225.593.331,90
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185.103.735,14
186.007.101,47
179.341.951,09
172.809.294,33
164.920.530,17
162.497.915,00
161.255.054,89
157.681.885,11
154.480.148,56
150.695.422,55
145.217.717,55
141.503.309,21
136.563.606,25
132.013.329,53
126.979.578,49
121.325.025,30
110.172.229,42
96.938.108,15
90.085.191,72
83.392.585,61
75.683.169,45
68.067.291,97
59.622.307,42
52.222.882,91
44.767.230,58
37.197.161,19
30.262.191,25
23.148.150,14
17.063.760,68
12.627.090,05
8.719.081,10
5.042.620,94
2.412.910,84
174.757,39
(935.796,13)
(2.023.904,24)
(2.601.974,26)
(2.739.429,45)
(2.823.145,40)
(2.778.083,07)
(2.717.971,30)
(2.640.179,34)
(2.557.544,55)
(2.460.649,93)
(2.359.467,47)
(2.254.330,82)

814.857,73
812.833,64
810.467,94
807.713,90
3.878.591,86
5.091.702,39
5.699.207,38
7.281.530,48
8.866.871,37
10.566.735,84
12.941.078,42
14.461.228,41
16.316.381,55
17.835.696,94
19.397.025,80
20.729.193,85
22.039.429,50
23.317.629,60
24.394.033,62
25.328.856,42
26.333.579,95
27.139.422,28
27.915.835,36
28.438.521,89
28.818.348,17
28.996.752,27
29.042.071,61
28.981.549,69
28.740.188,52
28.337.485,23
27.805.471,22
27.225.382,44
26.541.669,42
25.806.626,58
24.981.604,47
24.113.421,75
23.205.912,62
22.258.612,16
21.279.207,77
20.272.364,61
19.242.687,87
18.195.158,79
17.135.126,60
16.068.258,81
15.000.420,56
13.937.592,15

RESULTADO
NO ANO (R$)
175.435.982,57
175.085.577,83
167.077.739,41
159.106.238,22
134.278.298,28
125.442.832,55
119.487.403,40
107.482.939,61
96.737.712,76
84.478.629,23
68.129.374,13
56.135.139,30
41.081.768,57
27.161.651,71
11.855.317,49
(5.133.951,40)
(29.026.411,81)
(55.174.236,96)
(75.110.879,00)
(94.362.573,24)
(116.205.241,43)
(137.490.169,56)
(160.881.724,78)
(180.910.566,91)
(200.785.172,44)
(220.779.856,96)
(238.487.329,39)
(256.304.879,31)
(270.804.098,37)
(280.145.355,77)
(287.623.919,59)
(293.947.244,85)
(296.930.107,20)
(298.318.169,91)
(296.095.738,45)
(293.375.921,76)
(288.788.911,48)
(282.552.722,13)
(275.755.976,17)
(268.183.369,65)
(260.164.972,87)
(251.697.786,86)
(242.828.685,08)
(233.545.551,92)
(223.897.174,46)
(213.910.070,57)

RESULTADO
ACUM.
CAPITALIZADO
(FUNDO DE
PREVIDÊNCIA)
(R$)
1.099.989.495,62
1.322.374.621,76
1.546.314.469,90
1.771.912.230,32
1.982.382.754,51
2.193.068.045,50
2.406.857.374,85
2.617.835.181,59
2.827.139.807,16
3.033.185.448,10
3.231.741.796,50
3.426.841.833,04
3.615.277.800,43
3.797.896.397,56
3.973.061.260,14
4.138.768.942,92
4.287.709.595,66
4.416.906.871,31
4.531.722.987,78
4.632.224.503,01
4.715.204.915,21
4.780.468.557,00
4.825.146.980,17
4.851.717.733,41
4.859.556.423,51
4.847.737.492,77
4.817.702.875,56
4.768.559.219,90
4.702.803.167,99
4.624.878.348,44
4.536.124.197,83
4.437.230.293,49
4.331.101.088,91
4.219.020.265,83
4.104.342.398,81
3.987.453.200,20
3.870.124.776,33
3.753.987.419,58
3.639.652.902,45
3.527.974.607,60
3.419.512.542,86
3.314.853.795,34
3.214.563.823,46
3.119.244.515,95
3.029.474.855,67
2.945.832.203,90
215

DESPESAS
RECEITAS DE
COMPENSAÇÃO
ANO PREVIDENCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA
(R$)
(R$)
(R$)
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

214.357.356,12
202.874.672,45
191.195.432,35
179.373.942,49
167.467.465,75
155.536.549,71
143.645.226,89
131.860.118,58
120.251.075,35
108.890.659,32
97.852.192,41
87.207.723,73
77.028.597,67
67.380.788,82
58.324.170,24
49.911.060,85
42.184.692,99
35.177.274,47
28.907.614,21
23.379.598,42
18.582.399,73
14.491.350,25
11.068.499,01
8.263.736,21
6.017.360,01
4.263.318,64
2.931.983,93
1.952.550,57
1.255.574,66
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(2.145.636,82)
(2.033.848,76)
(1.919.490,45)
(1.803.141,67)
(1.685.432,60)
(1.567.035,39)
(1.448.652,72)
(1.331.009,26)
(1.214.867,32)
(1.101.014,86)
(990.235,15)
(883.282,82)
(780.909,44)
(683.795,92)
(592.553,49)
(507.722,18)
(429.776,15)
(359.092,02)
(295.901,60)
(240.255,51)
(192.022,49)
(150.906,89)
(116.467,99)
(88.152,56)
(65.332,30)
(47.340,01)
(33.487,06)
(23.084,29)
(15.471,37)

12.885.867,00
11.851.278,53
10.839.606,24
9.856.211,13
8.905.904,33
7.992.955,51
7.121.218,26
6.294.154,04
5.514.962,60
4.786.663,15
4.111.901,37
3.492.737,55
2.930.742,36
2.426.574,94
1.980.013,71
1.589.971,21
1.254.565,13
971.139,26
736.217,88
545.562,15
394.356,94
277.447,58
189.531,57
125.357,69
79.996,47
49.064,82
28.812,05
16.137,70
8.584,70

RESULTADO
NO ANO (R$)
(203.617.125,94)
(193.057.242,69)
(182.275.316,56)
(171.320.873,02)
(160.246.994,02)
(149.110.629,59)
(137.972.661,36)
(126.896.973,79)
(115.950.980,07)
(105.205.011,03)
(94.730.526,19)
(84.598.269,00)
(74.878.764,75)
(65.638.009,81)
(56.936.710,02)
(48.828.811,82)
(41.359.904,02)
(34.565.227,23)
(28.467.297,93)
(23.074.291,77)
(18.380.065,28)
(14.364.809,56)
(10.995.435,44)
(8.226.531,09)
(6.002.695,84)
(4.261.593,83)
(2.936.658,94)
(1.959.497,16)
(1.262.461,32)

RESULTADO
ACUM.
CAPITALIZADO
(FUNDO DE
PREVIDÊNCIA)
(R$)
2.868.885.862,72
2.799.190.712,13
2.737.280.596,20
2.683.662.788,81
2.638.813.294,72
2.603.171.636,80
2.577.135.355,82
2.561.055.202,33
2.555.229.595,96
2.559.899.457,56
2.575.244.608,04
2.601.381.857,19
2.638.362.512,30
2.686.174.090,52
2.744.742.866,40
2.813.937.997,83
2.893.577.427,72
2.983.436.029,88
3.083.256.481,23
3.192.762.218,15
3.311.670.928,25
3.439.707.968,60
3.576.619.975,81
3.722.188.103,68
3.876.239.496,31
4.038.656.200,82
4.209.381.758,51
4.388.425.676,97
4.575.865.519,75
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DESPESAS
RECEITAS DE
COMPENSAÇÃO
ANO PREVIDENCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA
(R$)
(R$)
(R$)
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

919.776.945,18
914.872.254,14
909.064.750,83
1.078.960.954,60
1.104.354.456,50
1.126.902.891,44
1.148.304.762,18
1.165.760.218,93
1.184.145.138,97
1.196.265.869,84
1.203.628.767,98
1.204.562.947,19
1.203.332.262,35
1.197.946.977,02
1.189.829.948,38
1.174.291.133,69
1.154.309.595,01
1.132.381.064,23
1.107.920.791,79
1.081.529.695,97
1.051.148.491,15
1.016.314.054,12
980.491.627,49
943.180.482,92
903.945.375,78
863.872.068,98
822.805.595,32
781.320.973,69
739.342.635,83
697.542.208,64
655.576.248,26
613.674.738,85
572.368.865,62
531.564.615,12
491.413.973,88
452.183.923,04
414.010.047,03
377.066.629,90
341.492.489,34
307.520.851,21
275.219.585,29
244.730.351,75
216.151.452,69
189.559.896,02

CI 5334

214.503.800,76
214.666.237,01
212.757.812,58
217.322.231,12
202.706.800,39
188.593.755,76
174.262.727,29
160.554.388,86
145.933.268,39
132.747.307,45
120.618.599,01
110.283.034,29
100.096.973,05
90.842.545,06
81.818.884,50
74.992.950,72
69.372.186,87
63.749.628,77
58.578.674,39
53.544.699,72
49.572.523,81
46.899.541,24
44.140.403,07
41.546.935,16
39.367.141,77
37.206.636,62
35.211.903,16
33.176.916,99
31.228.399,78
29.116.469,25
27.118.799,42
25.218.807,49
23.234.464,98
21.317.788,35
19.487.304,19
17.703.088,13
16.003.026,47
14.388.427,95
12.862.430,38
11.400.568,58
10.043.103,08
8.777.274,25
7.606.783,94
6.534.057,68

88.283.509,00
87.422.552,15
86.446.870,13
114.738.461,41
117.297.293,99
119.305.375,00
120.954.692,35
122.130.724,61
122.770.976,03
123.540.420,25
123.339.475,06
122.373.600,65
121.031.145,52
119.198.586,71
117.183.215,96
114.771.775,87
112.016.129,96
109.089.403,64
105.847.207,45
102.400.802,86
98.787.440,18
94.998.520,60
91.086.655,26
87.092.943,63
83.000.463,70
78.828.568,54
74.547.348,84
70.219.319,35
65.862.659,76
61.523.228,70
57.190.264,00
52.892.156,47
48.670.618,48
44.524.748,28
40.490.558,90
36.589.576,76
32.844.348,35
29.273.964,28
25.893.440,31
22.720.146,87
19.766.349,81
17.041.157,99
14.551.405,42
12.300.602,65

RESULTADO
NO ANO (R$)

(616.989.635,42)
(612.783.464,98)
(609.860.068,11)
(746.900.262,07)
(784.350.362,12)
(819.003.760,68)
(853.087.342,54)
(883.075.105,45)
(915.440.894,55)
(939.978.142,14)
(959.670.693,91)
(971.906.312,26)
(982.204.143,79)
(987.905.845,24)
(990.827.847,92)
(984.526.407,10)
(972.921.278,18)
(959.542.031,82)
(943.494.909,94)
(925.584.193,39)
(902.788.527,16)
(874.415.992,28)
(845.264.569,16)
(814.540.604,13)
(781.577.770,30)
(747.836.863,81)
(713.046.343,32)
(677.924.737,34)
(642.251.576,29)
(606.902.510,69)
(571.267.184,83)
(535.563.774,89)
(500.463.782,16)
(465.722.078,49)
(431.436.110,79)
(397.891.258,14)
(365.162.672,21)
(333.404.237,67)
(302.736.618,65)
(273.400.135,76)
(245.410.132,41)
(218.911.919,51)
(193.993.263,33)
(170.725.235,69)

RESULTADO
ACUM.
CAPITALIZADO
(FUNDO DE
PREVIDÊNCIA)
(R$)
(558.571.953,65)
(612.783.464,98)
(609.860.068,11)
(746.900.262,07)
(784.350.362,12)
(819.003.760,68)
(853.087.342,54)
(883.075.105,45)
(915.440.894,55)
(939.978.142,14)
(959.670.693,91)
(971.906.312,26)
(982.204.143,79)
(987.905.845,24)
(990.827.847,92)
(984.526.407,10)
(972.921.278,18)
(959.542.031,82)
(943.494.909,94)
(925.584.193,39)
(902.788.527,16)
(874.415.992,28)
(845.264.569,16)
(814.540.604,13)
(781.577.770,30)
(747.836.863,81)
(713.046.343,32)
(677.924.737,34)
(642.251.576,29)
(606.902.510,69)
(571.267.184,83)
(535.563.774,89)
(500.463.782,16)
(465.722.078,49)
(431.436.110,79)
(397.891.258,14)
(365.162.672,21)
(333.404.237,67)
(302.736.618,65)
(273.400.135,76)
(245.410.132,41)
(218.911.919,51)
(193.993.263,33)
(170.725.235,69)
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DESPESAS
RECEITAS DE
COMPENSAÇÃO
ANO PREVIDENCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA
(R$)
(R$)
(R$)
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

165.012.776,98
142.548.557,53
122.176.879,45
103.873.558,69
87.582.750,35
73.223.030,94
60.689.011,82
49.840.737,30
40.551.307,42
32.678.118,67
26.068.896,95
20.564.527,39
16.044.618,09
12.379.421,20
9.450.189,71
7.143.923,72
5.355.486,77
3.989.925,81
2.962.590,09
2.201.974,00
1.647.746,24
1.246.867,28
954.797,21
739.342,70
575.497,69
447.124,48
344.368,45
261.629,09
195.616,16
143.740,22
103.599,52
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5.560.407,10
4.686.102,41
3.909.857,87
3.228.595,67
2.637.534,90
2.130.879,46
1.701.877,90
1.341.417,80
1.043.653,40
801.522,37
607.343,98
452.493,52
332.605,78
241.744,10
174.440,70
125.531,21
90.432,96
65.417,43
47.606,12
34.965,48
26.036,81
19.677,23
15.022,82
11.542,74
8.835,68
6.688,99
4.992,41
3.688,57
2.728,88
2.039,13
1.535,93

10.289.009,85
8.513.805,06
6.968.147,34
5.640.885,21
4.517.103,03
3.579.403,13
2.808.796,79
2.183.819,17
1.685.215,78
1.293.486,43
989.673,01
755.514,35
577.816,86
443.876,87
343.432,31
267.965,55
210.667,49
166.379,84
131.435,80
103.564,93
81.303,91
63.465,53
49.076,03
37.584,96
28.381,79
21.073,37
15.371,80
11.046,29
7.874,06
5.611,56
4.020,74

RESULTADO
NO ANO (R$)

(149.163.360,03)
(129.348.650,05)
(111.298.874,23)
(95.004.077,81)
(80.428.112,41)
(67.512.748,34)
(56.178.337,13)
(46.315.500,34)
(37.822.438,25)
(30.583.109,88)
(24.471.879,96)
(19.356.519,52)
(15.134.195,45)
(11.693.800,23)
(8.932.316,70)
(6.750.426,96)
(5.054.386,32)
(3.758.128,54)
(2.783.548,17)
(2.063.443,59)
(1.540.405,52)
(1.163.724,53)
(890.698,35)
(690.215,00)
(538.280,23)
(419.362,12)
(324.004,24)
(246.894,22)
(185.013,22)
(136.089,53)
(98.042,85)

RESULTADO
ACUM.
CAPITALIZADO
(FUNDO DE
PREVIDÊNCIA)
(R$)
(149.163.360,03)
(129.348.650,05)
(111.298.874,23)
(95.004.077,81)
(80.428.112,41)
(67.512.748,34)
(56.178.337,13)
(46.315.500,34)
(37.822.438,25)
(30.583.109,88)
(24.471.879,96)
(19.356.519,52)
(15.134.195,45)
(11.693.800,23)
(8.932.316,70)
(6.750.426,96)
(5.054.386,32)
(3.758.128,54)
(2.783.548,17)
(2.063.443,59)
(1.540.405,52)
(1.163.724,53)
(890.698,35)
(690.215,00)
(538.280,23)
(419.362,12)
(324.004,24)
(246.894,22)
(185.013,22)
(136.089,53)
(98.042,85)
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ANEXO IV

CONTABILIZAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – PLANO PREVIDENCIÁRIO E
PLANO FINANCEIRO
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DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSIDERANDO-SE A
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NORMAL – GERAÇÃO ATUAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO
2.2.7.2.0.00.00
2.2.7.2.1.03.00
2.2.7.2.1.03.01
2.2.7.2.1.03.02
2.2.7.2.1.03.03
2.2.7.2.1.03.04
2.2.7.2.1.03.05

CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Previd. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS

2.2.7.2.1.04.00
2.2.7.2.1.04.01
2.2.7.2.1.04.02
2.2.7.2.1.04.03
2.2.7.2.1.04.04

Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano Prev. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS

2.2.7.2.1.05.00
2.2.7.2.1.05.98

Plano Previdenciário - Plano de Amortização
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização

CI 5334

VALOR EM R$
884.200.199,72
112.712.836,14
129.020.135,20
1.660.460,41
1.809.335,20
12.837.503,45
771.487.363,58
2.981.708.570,31
1.330.143.490,18
578.948.918,43
301.128.798,12
-
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DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSIDERANDO-SE A
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NORMAL – GERAÇÃO ATUAL
PLANO FINANCEIRO
CÓDIGO
2.2.7.2.0.00.00
2.2.7.2.1.01.00
2.2.7.2.1.01.01
2.2.7.2.1.01.02
2.2.7.2.1.01.03
2.2.7.2.1.01.04
2.2.7.2.1.01.05
2.2.7.2.1.01.06
2.2.7.2.1.01.07
2.2.7.2.1.02.00
2.2.7.2.1.02.01
2.2.7.2.1.02.02
2.2.7.2.1.02.03
2.2.7.2.1.02.04
2.2.7.2.1.02.05
2.2.7.2.1.02.06

CI 5334

CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano Financ. do
RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira

VALOR EM R$
11.803.782.828,71
438.353.688,60
115.840.444,24
1.174.476.391,46
10.075.112.304,41
6.573.209.728,21
679.983.153,50
201.890.907,10
691.113.774,54
5.000.221.893,07
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RELATÓRIO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL - PRODUTO E: CENÁRIO ATUARIAL
DA REVISÃO DA SEGREGAÇÃO DA MASSA (FINAL)
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
(CAMPREV)

ANEXO 5.3

RELATÓRIO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL

PRODUTO E: CENÁRIO ATUARIAL DA REVISÃO DA SEGREGAÇÃO DA
MASSA (FINAL)

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

ANTÔNIO MÁRIO RATTES DE OLIVEIRA
ATUÁRIO - MIBA Nº 1.162

DEZEMBRO/2020
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1.

APRESENTAÇÃO

O ordenamento jurídico que disciplina os Regimes Próprios de Previdência Social da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstanciada nas Emendas
Constitucionais nºs 20, de 15/12/98, 41, de 19/12/2003, 47, de 05/07/2005, 70, de
29/03/2012 e 88, de 07/05/2015, nas Leis nºs 10.887, de 18/06/2004, e 9.717, de
27/11/98, e demais normativos do Ministério da Economia (ME), instituiu um conjunto
de ações de cunho financeiro, econômico e atuarial a serem observadas pelos entes
federativos.
A exigência de realização de estudo atuarial com o objetivo de monitorar o equilíbrio
econômico-financeiro presente e futuro dos respectivos regimes próprios visa assegurar
a necessária solvência para o cumprimento das obrigações previdenciárias que lhes são
pertinentes.
O estudo atuarial, conforme estabelecido na Lei nº 9.717/98, deve ser efetuado em cada
exercício, de forma a serem mensuradas as variações nas hipóteses atuariais, nos dados
financeiros e cadastrais ocorridas no período. Dessa forma, esta reavaliação atuarial
contempla a atualização da análise das obrigações e dos direitos futuros concernentes ao
RPPS do município de Campinas - SP, cabendo o estudo da sua dimensão e do seu
comportamento ao longo do período de 75 anos estimados pela legislação para operação
do referido regime.
Neste documento estão retratados os resultados da reavaliação atuarial com posição em
31/12/2019, referentes à proposta de monetização de ativos denominada Proposta 03.
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2.

OBJETIVO

O estudo prospectivo das obrigações do Instituto tem por objetivo mensurar o grau de
solvência econômico-financeira necessário para manter os benefícios de natureza
previdenciária devidos aos servidores públicos efetivos e respectivos dependentes,
qualificados na forma da Lei Municipal que instituiu e regulamentou o regime de
previdência social dos servidores públicos municipais.
Como resultados do estudo atuarial, serão quantificados para o Instituto:


O custo previdenciário de todos os benefícios oferecidos em seu regulamento;



As reservas necessárias ao pagamento dos benefícios previdenciários
estruturados em regime financeiro de capitalização;



As alíquotas de contribuição que equilibram financeira e economicamente o
modelo previdenciário;



As projeções atuariais de receitas e de despesas com o pagamento de benefícios
e despesas administrativas do Instituto para o período de 75 anos;



Os quantitativos esperados para os grupos de ativos, inativos e pensionistas para
o período de 75 anos.

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, o que reforça a necessidade de
revisões anuais, conforme prevê a Lei nº 9.717/98 ao exigir a reavaliação atuarial em
cada balanço.
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3.

CONDIÇÕES DE CONCESSÃO E VALORES DOS BENEFÍCIOS AMPARO LEGAL

O trabalho da reavaliação atuarial foi desenvolvido 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:


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 e nº 88/15;



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;



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;
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4.

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.

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.
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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;
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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):
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25 anos de efetivo exercício no serviço público;



15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria



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.

CI 5334

238

6.

PREMISSAS ATUARIAIS

As hipóteses atuariais compreendem o conjunto de premissas que serão utilizadas na
reavaliação 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 nº 403/08:


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., para ambos os planos. Ao final apresentamos um quadro com
resultados atuariais em sensibilidade da taxa de juros:
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;



Fator de Capacidade Salarial: 0,98;
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Fator de Capacidade de Benefícios: 0,98;



Indexador do sistema previdencial: IPCA;



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



Reposição do Contingente de Servidores Ativos: não usada;



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.
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7.

REGIMES ATUARIAIS

Os regimes financeiros (atuariais) utilizados na presente reavaliação foram os de
capitalização para os benefícios do Plano Previdenciário e de repartição simples para as
despesas administrativas de ambos os planos e para os benefícios do Plano Financeiro.
As definições para esses regimes são aquelas tradicionalmente adotadas na literatura
universal sobre o assunto. O regime de capitalização pressupõe a formação de reservas
financeiras de longo prazo, geradas a partir das contribuições do ente público e dos
servidores, bem como dos rendimentos financeiros auferidos a partir do investimento
em mercado dessas contribuições.
O regime financeiro de repartição simples se caracteriza pela contemporaneidade entre
as receitas e despesas, sendo que as alíquotas de contribuição são definidas a cada
período de forma a custear integralmente os benefícios pagos no mesmo período. Nesse
regime não são constituídas reservas e as receitas auferidas no período são
integralmente utilizadas para o pagamento dos benefícios do mesmo período.
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8.

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.
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9.

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

QUANTIDADE

Previdenciário-Ativos
Previdenciário-Aposentados
Previdenciário-Pensionistas

7.166
5.924
1.508

REMUNERAÇÃO
MÉDIA
R$ 4.417,07
R$ 6.830,05
R$ 5.141,45

Financeiro-Ativos
Financeiro-Aposentados
Financeiro-Pensionistas

7.108
2.449
582

R$ 6.217,20
R$ 7.748,77
R$ 5.194,73
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IDADE MÉDIA
39,9
69,8
73,6
51,5
56,9
49,0
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10. 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.
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11. PASSIVO ATUARIAL
O Quadro seguinte apresenta o balanço atuarial calculado com base nas regras de
cálculo, elegibilidades e nas alíquotas listadas a seguir.
O balanço atuarial contempla apenas os benefícios estruturados em regime financeiro de
capitalização.
O plano de custeio utilizado no cálculo da situação atuarial do Instituto é composto
pelas seguintes alíquotas:


14,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração
de contribuição;



14,00% para os servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do
benefício que excede ao teto do RGPS;



28,00% para o município, incidentes sobre as remunerações de contribuição dos
servidores ativos, a título de contribuição normal, acrescidos de 2,00% para
custeio administrativo.
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BALANÇO ATUARIAL – FUNDO PREVIDENCIÁRIO
GERAÇÃO ATUAL
RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B + C)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (A) = (A.2 + A.3
– A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)

JUROS = 4,30%
-174.078.071,56

RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (B) = (B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos
(Atuais Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)

6.278.291.297,65

(-) VALOR PRESENTE DOS FLUXOS DE ATIVOS (C)
Fluxo livre da Dívida Ativa
Imposto de Renda Retido na Fonte
Dividendos da Sanasa
Venda da folha

-7.325.561.322,35
-2.230.756.121,85
-3.792.285.407,14
-1.067.439.422,38
-235.080.370,98

VALOR PRESENTE DOS PARCELAMENTOS (D)

192.366.730,32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (E)

886.436.733,51

SUPERÁVIT ATUARIAL (E + D – (A + B + C))

1.252.881.535,39
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873.191.953,14
2.133.116.286,24
2.065.784.983,69
67.331.302,55
3.010.642.880,50
2.492.742.897,52
517.899.982,98
300.386.505,23
304.721.146,35

7.006.006.103,61
5.444.136.758,57
1.869.579.884,20
307.710.539,16
727.714.805,96
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BALANÇO ATUARIAL – FUNDO FINANCEIRO
GERAÇÃO ATUAL
RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (A) = (A.2 + A.3
– A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)

JUROS = 4,30%
8.647.884.357,13

JUROS = 0,00%
20.574.215.247,15

4.856.972.157,01

13.408.757.518,44

1.593.662.723,37
1.314.753.620,28
278.909.103,09
6.852.118.831,30
5.726.336.475,11
1.125.782.356,19
285.956.753,46
687.440.704,38

2.376.116.366,37
1.711.682.574,11
664.433.792,26
16.894.452.519,20
13.460.249.971,09
3.434.202.548,11
584.076.202,63
1.693.654.837,02

RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (B) = (B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos
(Atuais Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)

3.790.912.200,12

7.165.457.728,71

4.234.447.630,62

8.003.165.149,22

3.446.654.289,42
1.010.988.228,14
223.194.886,94
443.535.430,50

6.194.533.035,77
2.224.637.019,65
416.004.906,20
837.707.420,51

VALOR PRESENTE DOS PARCELAMENTOS (C)

3.631.459,70

3.867.332,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)

56.009.282,61

56.009.282,61

DÉFICIT ATUARIAL (D + C - A - B)

-8.588.243.614,82 -20.514.338.632,38

O Valor Presente dos Benefícios Futuros representa o somatório dos benefícios futuros
prometidos aos servidores e seus dependentes, quer estejam adquiridos ou não,
fundados ou não. Refere-se, pois, ao montante de recursos que deve estar reunido numa
determinada data para assegurar o pagamento de todos os benefícios prometidos a esses
segurados no futuro sem que haja a necessidade de qualquer outra contribuição
adicional ao plano.
O Valor Presente das Contribuições Futuras, por sua vez, representa o somatório das
contribuições futuras, a serem pagas pelos segurados e pelo ente municipal, devendo ser
suficiente para amortizar o correspondente ao Valor Presente dos Benefícios Futuros
desses indivíduos, considerando o período de atividade do servidor e o patrimônio
líquido existente na data da avaliação atuarial. Nos valores presentes das contribuições
futuras estão inseridas, ainda, as contribuições que serão arrecadadas dos aposentados e
pensionistas, pois segundo as determinações da Emenda Constitucional nº 41, esses
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grupos deverão pagar contribuições sobre a parcela dos benefícios que exceder ao teto
do RGPS.
A reserva matemática ou passivo atuarial representa a obrigação do fundo de
previdência para com os seus segurados e dependentes até a extinção da massa. Em
outras palavras, a reserva matemática é o montante que já deveria estar constituído no
regime de previdência se todas as hipóteses e premissas da avaliação atuarial tivessem
sido confirmadas na prática e se as contribuições normais e suplementares tivessem sido
corretamente aportadas. O confronto entre a reserva matemática e o valor do ativo
líquido do plano resultará na situação atuarial do regime de previdência, que poderá ser
superavitária, deficitária ou nula.
Os resultados foram agrupados em Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos,
sendo que o primeiro grupo representa os direitos e obrigações do regime de
previdência para com os indivíduos que ainda não estão em gozo de benefícios,
compostos pelos atuais servidores ativos e seus dependentes, bem como pelos futuros
servidores ativos. O grupo dos benefícios concedidos se refere aos atuais aposentados e
pensionistas, que já estão em gozo de benefícios.
O patrimônio líquido representa o total dos saldos de investimentos destinados aos
pagamentos de benefícios previdenciais e, na posição de 31/12/2019, eram de R$
886.436.733,51 para o Plano Previdenciário e de R$ 56.009.282,61 referente ao Plano
Financeiro.
Os resultados da avaliação atuarial demonstram ser possível refazer os parâmetros da
segregação, migrando do Plano Financeiro para o Plano Previdenciário aposentados e
pensionistas da prefeitura com idades iguais ou superiores a 61 anos.
Após a migração o resultado do plano será um superávit de R$ 1.252.881.535,39, que
representa 141,34% dos ativos garantidores do Plano Previdenciário (considerando
apenas o patrimônio líquido de R$ 886.436.733,51).
O art. 60 da Portaria SPrev nº 464/2018, estabelece que deverá remanescer uma margem
de superávit no Plano Previdenciário para a revisão de segregação, estabelecendo-se que
essa margem seria de 15% dos recursos garantidores. Os resultados aqui apresentados
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apresentaram margens acima desse patamar, tendo se buscado otimizar a escolha da
idade de corte de forma a propiciar solvência atuarial no Plano Previdenciário.
O valor presente do montante de ativos vinculados ao RPPS foi considerado, na
presente avaliação atuarial, de forma redutora das provisões matemáticas, conforme
demonstrado na tabela nº 1.
Além de observar o patamar mínimo legal, a análise para escolha dos parâmetros da
segregação tomou por premissa que o saldo patrimonial do Plano Previdenciário não
poderia se tornar negativo em nenhum ano futuro da projeção atuarial. Essa premissa
assegura que, além do equilíbrio atuarial, ocorra o equilíbrio financeiro do plano de
benefícios.
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12. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Conforme prevê a Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a
compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de
previdência estaduais e municipais, uma parcela do passivo atuarial é de
responsabilidade do RGPS.
Nesta reavaliação os valores de compensação foram calculados com base no tempo de
contribuição estimado para os servidores ativos e, para os benefícios concedidos, com
base no fluxo médio mensal de compensação recebido pelo RPPS no período de janeiro
de 2018 a julho de 2020, conforme informações prestadas pelo órgão gestor. Calculouse, para o BC, que o fluxo mensal médio de Comprev equivale a 9,95% da folha mensal
de benefícios, tendo sido esse o percentual aplicado sobre o valor presente dos
benefícios futuros concedidos.
Aplicou-se, ainda, o limite de 10% do valor presente dos benefícios futuros (BC e BaC)
ao montante futuro estimado de compensação.
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13. PARECER ATUARIAL
A reavaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município
de Campinas revelou a existência de um déficit atuarial, em relação à geração atual de
segurados, evidenciando a insuficiência do custeio atual frente às obrigações
previdenciárias assumidas pelo referido regime.
O estudo atuarial ora em curso objetivou analisar cenários de aportes de ativos para o
Fundo Previdenciário do RPPS, assim aumentando seu superávit atuarial e
possibilitando e recepção de segurados e obrigações do Fundo Financeiro, conforme
parâmetros técnicos observados pela Portaria MF nº 464/2019.
Importante observar que este cenário não contempla a suspensão dos pagamentos das
contribuições patronais e acordos de parcelamentos do município, como parte do
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19),
editada pela Lei Complementar Federal n° 173/2020 e, posteriormente, em Campinas,
editada pela Lei Complementar nº 294/2020. Do ponto de vista atuarial, tais suspensões
não possuem impactos significativos, tendo em vista que estes recursos serão repostos
no curto prazo e atualizados minimamente pela meta atuarial vigente. Assim, os
impactos são meramente financeiros e orçamentários para o exercício.
No desenvolvimento da presente reavaliação foram utilizadas as premissas e hipóteses
atuariais relacionadas nesta avaliação atuarial, bem como a legislação constitucional,
federal e municipal que regulam o funcionamento dos regimes de previdência dos
servidores públicos e, em especial, do RPPS do município de Campinas.
O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de
segurados vinculado ao plano de benefícios, sendo todas as informações referentes a
dezembro de 2019.
As alíquotas utilizadas no presente relatório foram:
a) 28,00% do município, incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, a título
de contribuição normal, acrescido de 2,00% para custeio administrativo;
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b) 14,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração de
contribuição; e
d) 14,00% dos servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do benefício
que excede ao teto do RGPS.
Os resultados desta avaliação atuarial demonstraram ser possível a redefinição dos
parâmetros da segregação em vigor, estabelecendo-se dois parâmetros adicionais: a) que
sejam vinculados ao Plano Previdenciário os grupos de aposentados e pensionistas da
prefeitura; e b) que os integrantes dos referidos grupos tenham idades iguais ou
superiores a 61 anos.
A economia relativa à folha mensal de benefícios dos segurados migrantes será de R$
39.996.827,69, em aposentadorias, e de R$ 7.574.698,67, referente aos pensionistas,
totalizando uma economia mensal de R$ 47.571.526,36.
A duração do passivo foi calculada em conformidade com a Portaria MF nº 464/2018 e
Instrução Normativa SPrev nº 02/2018 e resultou em 14,48 anos para o Plano
Financeiro e 12,49 anos para o Plano Previdenciário.
Tendo em vista que o Plano Previdenciário apresentou superávit atuarial, não houve
necessidade de cálculo do Limite de Déficit Atuarial (LDA), bem como da Sobrevida
Média dos Aposentados e Pensionistas (SVM).
Os resultados aqui apresentados foram calculados considerando-se a taxa de juros
atuarial de 4,30%a.a., definida em teste de aderência de hipótese de taxa de juros
realizada pela Fipe.
Complementarmente, estão apresentados na próxima tabela os resultados das provisões
matemáticas, valores presentes de parcelamentos e do fluxo de ativos monetizados
calculados com diferentes taxas de juros, de forma a propiciar aos gestores do Camprev
a análise de sensibilidade dos resultados em relação à hipótese de taxa de juros.
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DOS RESULTADOS EM FUNÇÃO DE
DIFERENTES TAXAS DE JUROS
RUBRICA
Provisões matemáticas totais
PMBaC
PMBC
(-) VP do aporte de ativos
VP dos parcelamentos
Patrimônio
Resultado Atuarial (-)Déf/(+)Sup

3,00%
-852.034.037
1.832.468.617
7.131.276.855
-9.815.779.509
207.754.700
886.436.734
1.946.225.471

4,00%
-285.369.502
1.053.206.312
6.459.552.451
-7.798.128.265
195.733.547
886.436.734
1.367.539.783

4,30%
-174.078.071
873.191.953
6.278.291.298
-7.325.561.322
192.366.730
886.436.734
1.252.881.535

5,00%
16.460.311
526.393.610
5.886.988.316
-6.396.921.615
184.904.022
886.436.734
1.054.880.445

A revisão da segregação da massa terá como consequência um impacto atuarial
apresentado adiante, além de possibilitar economia financeira mensal, cujos fluxos estão
apresentados em anexo deste relatório, no qual se demonstra os montantes anuais de
redução no aporte do município para o Plano Financeiro com a aplicação dos novos
parâmetros de segregação e a consequente transferência dos aposentados e pensionistas
que integrarão o grupo migrante.
Evidentemente, a migração dos aposentados e pensionistas somente se viabiliza com a
previsão de entrada futura dos fluxos dos ativos monetizados, o que possibilitará custear
o aumento nas provisões matemáticas de benefícios concedidos decorrente da migração,
cujo montante é de R$ 6.165.578.461,51, o qual está coberto pelo valor presente dos
fluxos de ativos futuros que monta a R$ 7.586.785.182,79.
Analisando-se à luz da Portaria MF nº 464/2018, que estabelece uma margem de
segurança equivalente a 15% dos ativos garantidores como margem para migração,
conclui-se que as provisões matemáticas migradas, ajustadas pelo valor presente dos
fluxos de ativos lastreadoras, resultam inferiores à mencionada margem de migração,
conforme demostrado na tabela abaixo.
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MARGEM DE MIGRAÇÃO E PROVISÕES MATEMÁTICAS MIGRADAS
RUBRICA
Ativos garantidores do Plano Previdenciário
Margem para migração (15%)
Provisões matemáticas migradas ajustadas
Provisões matemáticas migradas
Valor presente dos fluxos de ativos monetizados

VALOR (R$)
886.436.733,51
132.965.510,03
-1.159.982.860,84
6.165.578.461,51
7.325.561.322,35

IMPACTO ATUARIAL DA REVISÃO DA SEGREGAÇÃO E DO APORTE DE
ATIVOS
FUNDO
FUNDO
AMBOS
PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO
OS PLANOS
CENÁRIO-BASE
Situação atuarial
194.603.264,11
(-)Déficit/(+)Superávit
15.015.693.455,17 14.821.090.191,06
CENÁRIO DE REVISÃO DA SEGREGAÇÃO DA MASSA
Situação atuarial
1.252.881.535,39
-8.588.243.614,82 -7.335.362.079,43
(-)Déficit/(+)Superávit
IMPACTO ATUARIAL
Impacto atuarial no RPPS
1.058.278.271,28
6.427.449.840,35 7.485.728.111,63
RUBRICA

Observa-se, tanto na análise do impacto atuarial quanto na demonstração da economia
anual dos fluxos projetados, que a revisão da segregação da massa, possibilitada pela
monetização de ativos, mostra-se econômica para o ente federativo, uma vez que
permite a redução do seu custo previdencial, constituído pelas contribuições
previdenciais ordinárias que faz a ambos os planos acrescidas dos aportes financeiros
para a manutenção do equilíbrio do Plano Financeiro.
Os modelos previdenciários são arranjos concebidos para longo período de maturação e,
portanto, requerem planejamento de igual dimensão e ajustes imediatos, tão logo sejam
identificados problemas estruturais ou conjunturais que venham a desequilibrar
financeira, econômica e atuarialmente o regime. Assim, a manutenção do equilíbrio de
um fundo previdenciário requer constante e contínuo monitoramento das obrigações do
ente federativo e sua justa fundação.
Neste ponto a Constituição Federal determinou, com a modificação introduzida pela
Emenda Constitucional nº 20/98, o alcance e a manutenção do equilíbrio atuarial de
todos os regimes previdenciários de entes públicos, sendo ratificada pela
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regulamentação dos regimes de previdência dos servidores públicos, consoante a Lei nº
9.717/98.
Este é o nosso parecer.
Dezembro de 2020.
Antônio Mário Rattes de Oliveira
Atuário - MIBA nº 1.162
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14. 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
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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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ANEXOS
Quantitativos – Planos Previdenciário e Financeiro;
Fluxos Previdenciários – Plano Previdenciário;
Fluxos Previdenciários – Plano Financeiro;
Impactos Anuais da Revisão da Segregação da Massa.
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ANEXO I: PROJEÇÕES ATUARIAIS

QUANTITATIVOS – PLANOS PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO
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PLANO PREVIDENCIÁRIO
QUANTIDADES
FUTUROS
FUTUROS
ATUAIS
ATUAIS FUTURAS
ATIVOS
APOSENTADOS INVÁLIDOS APOSENTADOS PENSÕES PENSÕES
2020
6.831
17
5.776
1.423
262
2021
6.805
27
5.621
1.365
386
2022
6.777
37
5.460
1.306
505
2023
6.748
49
5.293
1.247
619
2024
6.688
316
61
5.120
1.187
726
2025
6.540
426
73
4.941
1.126
827
2026
6.433
495
85
4.757
1.067
920
2027
6.243
642
97
4.569
1.008
1.007
2028
6.052
790
109
4.375
950
1.086
2029
5.845
952
121
4.178
892
1.157
2030
5.576
1.174
131
3.978
835
1.220
2031
5.366
1.335
141
3.776
780
1.276
2032
5.130
1.520
151
3.571
725
1.323
2033
4.901
1.695
161
3.366
672
1.362
2034
4.660
1.879
170
3.161
621
1.393
2035
4.401
2.079
179
2.957
572
1.416
2036
4.118
2.299
188
2.755
524
1.432
2037
3.846
2.505
197
2.555
479
1.441
2038
3.551
2.729
205
2.358
436
1.443
2039
3.266
2.941
213
2.166
395
1.439
2040
2.948
3.181
220
1.979
356
1.430
2041
2.639
3.410
226
1.798
320
1.417
2042
2.308
3.656
231
1.624
286
1.399
2043
2.024
3.851
236
1.458
254
1.379
2044
1.751
4.033
239
1.299
225
1.356
2045
1.470
4.217
242
1.149
197
1.332
2046
1.212
4.375
243
1.008
173
1.307
2047
956
4.526
244
877
150
1.283
2048
737
4.636
243
755
129
1.260
2049
570
4.689
241
644
110
1.238
2050
425
4.716
238
542
94
1.218
2051
299
4.719
235
451
79
1.201
2052
201
4.690
230
370
66
1.186
2053
122
4.637
225
298
54
1.173
2054
80
4.542
220
237
45
1.163
2055
42
4.438
214
184
36
1.155
2056
21
4.313
207
140
30
1.149
2057
11
4.173
200
104
24
1.145
2058
4
4.024
193
75
19
1.140
2059
2
3.866
186
52
16
1.136
2060
2
3.704
179
36
13
1.131
2061
1
3.539
171
24
11
1.124
2062
3.371
163
16
10
1.115
2063
3.200
156
11
8
1.102
2064
3.027
148
8
8
1.085
2065
2.854
140
7
7
1.064
2066
2.681
132
6
6
1.039
2067
2.508
123
5
6
1.010
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QUANTIDADES
FUTUROS
FUTUROS
ATUAIS
ATUAIS FUTURAS
ATIVOS
APOSENTADOS INVÁLIDOS APOSENTADOS PENSÕES PENSÕES
2068
2.337
115
4
5
976
2069
2.167
107
4
5
938
2070
2.001
100
3
5
896
2071
1.839
92
3
4
850
2072
1.681
84
2
4
801
2073
1.527
77
2
3
749
2074
1.380
70
1
3
695
2075
1.238
63
1
2
640
2076
1.103
56
1
2
584
2077
976
50
1
2
528
2078
855
44
1
1
473
2079
743
38
0
1
419
2080
640
33
0
1
367
2081
544
28
0
1
317
2082
458
24
0
1
271
2083
380
20
0
0
229
2084
311
16
0
0
191
2085
251
13
0
0
156
2086
198
11
0
0
126
2087
154
8
0
0
100
2088
117
6
0
0
78
2089
87
5
0
0
59
2090
63
3
0
0
44
2091
44
2
0
0
32
2092
30
2
0
0
23
2093
20
1
0
16
2094
13
1
0
11
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PLANO FINANCEIRO
QUANTIDADES
FUTUROS
FUTUROS
ATUAIS
ATUAIS FUTURAS
ATIVOS
APOSENTADOS INVÁLIDOS APOSENTADOS PENSÕES PENSÕES
2020
4.876
20
2.428
508
109
2021
4.845
32
2.405
503
166
2022
4.812
45
2.381
498
226
2023
4.713
2.114
59
2.356
491
287
2024
4.284
2.480
72
2.330
480
351
2025
3.875
2.823
84
2.302
474
418
2026
3.474
3.155
95
2.272
467
486
2027
3.080
3.477
105
2.241
460
557
2028
2.703
3.778
114
2.207
453
630
2029
2.352
4.051
122
2.172
447
705
2030
2.035
4.285
128
2.135
439
782
2031
1.755
4.479
134
2.096
432
860
2032
1.475
4.668
139
2.054
425
940
2033
1.237
4.810
142
2.011
417
1.020
2034
995
4.951
145
1.964
410
1.101
2035
807
5.033
147
1.916
402
1.181
2036
664
5.065
148
1.865
393
1.261
2037
519
5.092
149
1.811
384
1.339
2038
392
5.095
148
1.755
375
1.415
2039
277
5.081
147
1.696
366
1.487
2040
192
5.029
145
1.635
356
1.556
2041
144
4.935
143
1.571
346
1.619
2042
102
4.828
141
1.505
335
1.676
2043
69
4.706
138
1.437
324
1.726
2044
54
4.560
134
1.368
312
1.769
2045
41
4.405
131
1.297
301
1.802
2046
36
4.237
127
1.225
289
1.826
2047
31
4.065
123
1.152
276
1.840
2048
29
3.884
119
1.078
264
1.843
2049
21
3.706
115
1.005
251
1.835
2050
16
3.521
110
932
238
1.815
2051
15
3.331
105
859
225
1.785
2052
10
3.143
101
788
212
1.744
2053
6
2.954
96
717
199
1.692
2054
4
2.762
90
649
186
1.631
2055
3
2.572
85
582
173
1.560
2056
2
2.383
80
518
161
1.482
2057
1
2.197
75
457
148
1.397
2058
1
2.015
70
398
136
1.307
2059
1.839
64
343
124
1.213
2060
1.667
59
292
113
1.116
2061
1.503
54
245
102
1.019
2062
1.345
49
202
92
923
2063
1.196
45
163
82
829
2064
1.056
40
130
73
739
2065
925
36
101
65
653
2066
804
31
78
58
573
2067
693
28
59
51
498
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QUANTIDADES
FUTUROS
FUTUROS
ATUAIS
ATUAIS FUTURAS
ATIVOS
APOSENTADOS INVÁLIDOS APOSENTADOS PENSÕES PENSÕES
2068
592
24
43
45
430
2069
502
21
32
39
368
2070
421
18
23
34
312
2071
349
15
17
30
263
2072
287
12
12
26
219
2073
233
10
8
22
181
2074
188
8
6
19
148
2075
149
7
4
16
119
2076
117
5
3
14
95
2077
91
4
2
12
75
2078
69
3
2
10
58
2079
52
3
1
8
45
2080
39
2
1
7
34
2081
29
1
0
6
26
2082
21
1
0
5
19
2083
15
1
0
4
15
2084
11
1
0
3
11
2085
8
0
0
3
8
2086
6
0
0
2
6
2087
5
0
0
2
5
2088
4
0
0
1
4
2089
3
0
0
1
3
2090
2
0
0
1
2
2091
1
0
0
1
2
2092
1
0
0
1
1
2093
1
0
0
0
1
2094
0
0
0
1
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ANEXO II: PROJEÇÕES ATUARIAIS

FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO PREVIDENCIÁRIO
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CENÁRIO DA REVISÃO

ANO

DESPESAS
PREVIDENCIAIS
(R$)

RECEITAS DE
CONTRIBUIÇÕES
(R$)

COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
(R$)

FLUXO LIVRE
DA DÍVIDA
ATIVA

IMPOSTO DE
RENDA
RETIDO NA
FONTE

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

615.274.459,61
607.600.762,47
599.017.300,98
589.522.241,63
597.592.834,47
592.277.961,48
583.666.517,28
578.771.714,80
572.039.863,51
565.438.204,83
561.040.481,71
552.385.782,71
545.149.572,69
536.147.278,66
527.473.931,45
519.117.188,96
511.719.964,49
504.139.615,20
496.318.836,53
487.766.182,39
480.932.516,88
473.647.385,79
467.967.803,17
460.222.678,98
452.757.383,60
445.851.260,74

202.226.453,39
202.800.326,41
195.782.745,88
188.875.105,89
180.589.319,83
177.748.414,19
176.066.767,01
172.034.990,12
168.355.764,75
164.075.942,07
158.087.029,67
153.846.978,27
148.368.563,76
143.267.348,92
137.670.939,26
131.444.572,78
119.712.087,75
105.891.647,97
98.448.212,16
91.164.847,21
82.868.089,49
74.671.351,09
65.655.904,74
57.700.643,48
49.706.428,00
41.617.513,63

60.991.646,74
60.101.540,96
59.111.758,76
58.021.355,33
59.940.929,39
59.881.071,55
59.109.689,72
59.227.561,05
59.253.745,36
59.304.766,33
59.951.981,90
59.654.124,91
59.620.661,43
59.179.024,24
58.718.641,22
57.975.000,77
57.167.042,30
56.294.330,97
55.196.669,88
53.949.220,45
52.779.974,19
51.430.543,09
50.086.910,95
48.536.817,81
46.905.169,01
45.144.819,68

100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00

CI 5334

DIVIDENDOS
DA SANASA

50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00

VENDA DA
FOLHA

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

RESULTADO
NO ANO (R$)
-82.056.359,48
-24.698.895,10
-24.122.796,34
-22.625.780,41
-37.062.585,25
25.351.524,26
-28.490.060,55
-27.509.163,63
-24.430.353,40
-22.057.496,43
36.998.529,86
-18.884.679,53
-17.160.347,50
-13.700.905,50
-11.084.350,97
50.302.384,59
-14.840.834,44
-21.953.636,26
-22.673.954,49
-22.652.114,73
34.715.546,80
-27.545.491,61
-32.224.987,48
-33.985.217,69
-36.145.786,59
20.911.072,57

RESULTADO
ACUM.
CAPITALIZADO
(FUNDO DE
PREVIDÊNCIA)
(R$)
842.497.153,57
854.025.636,07
866.625.942,09
881.265.077,19
882.096.890,25
945.378.580,80
957.539.799,22
971.204.846,96
988.536.301,98
1.008.985.866,53
1.089.370.788,65
1.117.329.053,03
1.148.213.854,81
1.183.886.145,07
1.223.708.898,34
1.326.630.765,56
1.368.835.054,04
1.405.741.325,10
1.443.514.247,59
1.482.933.245,50
1.581.414.921,86
1.621.870.271,89
1.659.385.706,10
1.696.754.073,78
1.733.568.712,36
1.829.023.239,56
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ANO

DESPESAS
PREVIDENCIAIS
(R$)

RECEITAS DE
CONTRIBUIÇÕES
(R$)

COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
(R$)

FLUXO LIVRE
DA DÍVIDA
ATIVA

IMPOSTO DE
RENDA
RETIDO NA
FONTE

DIVIDENDOS
DA SANASA

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

438.031.446,04
431.017.214,49
422.610.274,66
411.690.671,48
400.540.733,56
389.700.877,99
377.783.102,61
365.951.885,39
352.884.837,07
340.602.826,95
328.163.573,78
315.638.497,98
303.648.625,88
291.953.403,89
280.649.357,50
269.601.327,03
258.701.248,99
247.809.743,28
236.842.558,40
225.721.624,81
214.405.654,23
202.890.451,08
191.199.590,64
179.374.742,13
167.467.582,09
155.536.565,75
143.645.228,89
131.860.118,58
120.251.075,35

34.185.857,46
26.599.608,68
20.069.370,18
15.214.634,24
10.918.301,28
6.884.529,82
3.930.242,38
1.402.141,40
37.368,26
-1.269.404,40
-2.032.443,28
-2.323.108,63
-2.530.140,45
-2.580.826,34
-2.591.949,73
-2.564.470,64
-2.515.217,85
-2.438.844,68
-2.349.157,20
-2.249.880,72
-2.143.918,33
-2.033.273,65
-1.919.335,78
-1.803.111,57
-1.685.428,20
-1.567.034,78
-1.448.652,65
-1.331.009,26
-1.214.867,32

43.336.519,92
41.518.673,35
39.624.976,53
37.683.327,43
35.733.509,27
33.862.584,67
32.018.077,84
30.255.065,77
28.534.029,47
26.898.971,17
25.347.411,17
23.871.245,41
22.469.455,28
21.136.318,52
19.864.114,31
18.643.975,74
17.466.644,65
16.323.692,66
15.208.226,72
14.115.331,05
13.043.225,64
11.993.174,67
10.968.383,55
9.973.021,03
9.011.400,93
8.087.636,64
7.205.579,04
6.368.723,91
5.580.308,04

100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00

CI 5334

VENDA DA
FOLHA

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

RESULTADO
NO ANO (R$)
-40.509.068,66
-42.898.932,46
-42.915.927,95
-38.792.709,81
26.111.076,99
-28.953.763,50
-21.834.782,39
-14.294.678,22
-4.313.439,34
65.026.739,82
15.151.394,11
25.909.638,80
36.290.688,95
46.602.088,29
116.622.807,08
66.478.178,07
76.250.177,81
86.075.104,70
96.016.511,12
166.143.825,52
116.493.653,08
127.069.449,94
137.849.457,13
148.795.167,33
219.858.390,64
170.984.036,11
182.111.697,50
193.177.596,07
204.114.365,37

RESULTADO
ACUM.
CAPITALIZADO
(FUNDO DE
PREVIDÊNCIA)
(R$)
1.867.162.170,20
1.904.551.211,06
1.943.530.985,18
1.988.310.107,74
2.099.918.519,36
2.161.261.252,19
2.232.360.703,65
2.314.057.535,68
2.409.248.570,38
2.577.872.998,72
2.703.872.931,78
2.846.049.106,65
3.004.719.907,18
3.180.524.951,48
3.433.910.331,47
3.648.046.653,80
3.881.162.837,72
4.134.127.944,44
4.407.911.957,17
4.763.595.996,85
5.084.924.277,80
5.430.645.471,68
5.802.012.684,09
6.200.294.396,84
6.686.765.446,54
7.145.280.396,86
7.634.639.151,42
8.156.106.231,00
8.710.933.164,30
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ANO

DESPESAS
PREVIDENCIAIS
(R$)

RECEITAS DE
CONTRIBUIÇÕES
(R$)

COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
(R$)

FLUXO LIVRE
DA DÍVIDA
ATIVA

IMPOSTO DE
RENDA
RETIDO NA
FONTE

DIVIDENDOS
DA SANASA

VENDA DA
FOLHA

RESULTADO
NO ANO (R$)

2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

108.890.659,32
97.852.192,41
87.207.723,73
77.028.597,67
67.380.788,82
58.324.170,24
49.911.060,85
42.184.692,99
35.177.274,47
28.907.614,21
23.379.598,42
18.582.399,73
14.491.350,25
11.068.499,01
8.263.736,21
6.017.360,01
4.263.318,64
2.931.983,93
1.952.550,57
1.255.574,66

-1.101.014,86
-990.235,15
-883.282,82
-780.909,44
-683.795,92
-592.553,49
-507.722,18
-429.776,15
-359.092,02
-295.901,60
-240.255,51
-192.022,49
-150.906,89
-116.467,99
-88.152,56
-65.332,30
-47.340,01
-33.487,06
-23.084,29
-15.471,37

4.843.386,13
4.160.635,15
3.534.140,57
2.965.490,42
2.455.351,50
2.003.499,49
1.608.834,18
1.269.451,36
982.663,83
744.955,26
552.037,19
399.037,78
280.741,34
191.782,32
126.847,02
80.947,38
49.648,36
29.154,89
16.329,83
8.686,97

100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00

60.000.000,00

274.851.711,95
225.318.207,59
235.443.134,02
245.155.983,31
254.390.766,76
323.086.775,76
271.190.051,15
278.654.982,22
285.446.297,34
291.541.439,45
356.932.183,26
301.624.615,56
305.638.484,20
309.006.815,32
311.774.958,25
373.998.255,07
315.738.989,71
317.063.683,90
318.040.694,97
318.737.640,94

CI 5334

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

RESULTADO
ACUM.
CAPITALIZADO
(FUNDO DE
PREVIDÊNCIA)
(R$)
9.360.355.002,32
9.988.168.475,01
10.653.102.853,45
11.356.342.259,46
12.099.055.743,38
12.942.401.916,10
13.770.115.249,65
14.640.885.187,60
15.555.889.548,01
16.516.334.238,02
17.583.468.793,52
18.641.182.567,20
19.748.391.901,79
20.906.579.568,89
22.117.337.448,60
23.442.381.213,96
24.766.142.595,87
26.148.150.411,39
27.590.561.574,05
29.095.693.362,67

273

ANEXO III: PROJEÇÕES ATUARIAIS

FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO FINANCEIRO

CI 5334

275

DESPESAS
RECEITAS DE
COMPENSAÇÃO
ANO PREVIDENCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA
(R$)
(R$)
(R$)
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

300.408.356,55
303.377.888,88
306.521.441,22
486.459.836,95
522.992.618,36
557.774.993,17
592.499.116,10
624.355.651,99
658.199.671,75
686.803.486,96
711.628.153,14
730.947.324,54
748.964.755,66
763.626.634,63
776.283.592,38
782.142.308,50
784.084.512,44
784.500.798,58
782.682.221,68
779.076.963,74
771.477.245,43
759.269.334,49
745.760.323,79
730.288.893,32
712.279.760,06
692.683.516,51
671.215.727,09
648.330.677,41
623.843.453,24
598.332.715,52
571.371.883,98
543.139.604,23
514.134.827,59
484.254.447,47
453.662.741,01
422.658.097,77
391.416.229,67
360.181.066,27
329.199.898,02
298.791.100,34
269.150.471,07
240.568.997,34
213.298.069,21
187.564.151,15
163.558.889,58
141.431.195,95

CI 5334

186.816.102,59
187.412.327,73
185.980.085,35
191.062.995,33
177.008.015,75
163.496.623,54
149.807.624,34
136.780.919,09
122.879.810,51
110.450.449,55
99.112.718,31
89.599.942,66
80.266.161,05
71.891.647,50
63.773.850,81
57.875.385,55
53.200.767,88
48.539.902,92
44.341.532,04
40.284.352,38
37.287.072,27
35.581.105,26
33.774.338,13
32.111.491,00
30.835.460,19
29.546.924,79
28.387.556,56
27.146.799,29
25.947.450,11
24.536.458,19
23.188.039,92
21.883.885,90
20.440.846,86
19.010.418,01
17.611.331,41
16.204.144,07
14.826.544,67
13.481.853,73
12.178.870,25
10.893.988,00
9.672.245,08
8.507.070,89
7.408.609,03
6.385.850,20
5.446.186,59
4.594.971,71

27.864.710,40
27.771.876,32
27.669.361,01
56.784.369,43
60.409.626,76
63.593.324,36
66.525.699,14
69.091.914,57
71.227.755,10
73.591.392,36
75.084.632,35
75.906.498,45
76.437.408,27
76.558.212,76
76.567.549,24
76.243.257,96
75.627.466,73
74.882.164,60
73.851.663,13
72.631.795,67
71.245.194,28
69.668.683,29
67.939.243,62
66.082.172,09
64.067.049,62
61.900.018,66
59.538.777,66
57.033.809,93
54.392.608,85
51.651.793,51
48.792.620,84
45.838.381,80
42.827.475,61
39.758.162,74
36.667.500,00
33.579.992,26
30.522.006,87
27.519.338,71
24.597.496,70
21.782.071,96
19.097.727,93
16.568.063,07
14.214.773,42
12.055.886,12
10.104.735,20
8.369.234,27

RESULTADO
NO ANO (R$)

(85.727.543,56)
(88.193.684,83)
(92.871.994,86)
(238.612.472,19)
(285.574.975,85)
(330.685.045,26)
(376.165.792,62)
(418.482.818,33)
(464.092.106,14)
(502.761.645,05)
(537.430.802,48)
(565.440.883,44)
(592.261.186,34)
(615.176.774,38)
(635.942.192,33)
(648.023.664,99)
(655.256.277,82)
(661.078.731,06)
(664.489.026,52)
(666.160.815,68)
(662.944.978,88)
(654.019.545,93)
(644.046.742,05)
(632.095.230,23)
(617.377.250,25)
(601.236.573,05)
(583.289.392,87)
(564.150.068,19)
(543.503.394,29)
(522.144.463,82)
(499.391.223,21)
(475.417.336,54)
(450.866.505,12)
(425.485.866,73)
(399.383.909,60)
(372.873.961,44)
(346.067.678,13)
(319.179.873,83)
(292.423.531,07)
(266.115.040,38)
(240.380.498,06)
(215.493.863,38)
(191.674.686,77)
(169.122.414,83)
(148.007.967,79)
(128.466.989,97)

RESULTADO
ACUM.
CAPITALIZADO
(FUNDO DE
PREVIDÊNCIA)
(R$)
(27.309.861,80)
(88.193.684,83)
(92.871.994,86)
(238.612.472,19)
(285.574.975,85)
(330.685.045,26)
(376.165.792,62)
(418.482.818,33)
(464.092.106,14)
(502.761.645,05)
(537.430.802,48)
(565.440.883,44)
(592.261.186,34)
(615.176.774,38)
(635.942.192,33)
(648.023.664,99)
(655.256.277,82)
(661.078.731,06)
(664.489.026,52)
(666.160.815,68)
(662.944.978,88)
(654.019.545,93)
(644.046.742,05)
(632.095.230,23)
(617.377.250,25)
(601.236.573,05)
(583.289.392,87)
(564.150.068,19)
(543.503.394,29)
(522.144.463,82)
(499.391.223,21)
(475.417.336,54)
(450.866.505,12)
(425.485.866,73)
(399.383.909,60)
(372.873.961,44)
(346.067.678,13)
(319.179.873,83)
(292.423.531,07)
(266.115.040,38)
(240.380.498,06)
(215.493.863,38)
(191.674.686,77)
(169.122.414,83)
(148.007.967,79)
(128.466.989,97)
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DESPESAS
RECEITAS DE
COMPENSAÇÃO
ANO PREVIDENCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA
(R$)
(R$)
(R$)
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

121.271.517,89
103.108.192,71
86.918.572,33
72.639.566,39
60.174.674,43
49.387.493,36
40.151.981,18
32.326.056,15
25.758.149,77
20.289.957,36
15.801.816,08
12.164.659,43
9.260.437,88
6.976.712,27
5.208.691,78
3.861.618,56
2.851.072,07
2.105.767,01
1.565.491,63
1.177.246,14
896.525,31
691.194,25
536.281,58
415.636,32
319.364,61
241.856,41
179.907,83
131.171,39
93.520,38

CI 5334

3.834.706,20
3.164.842,74
2.582.409,24
2.082.779,60
1.659.819,73
1.304.676,01
1.011.572,94
773.506,50
582.866,16
431.091,83
313.869,32
225.314,49
160.026,18
112.902,93
79.405,01
55.829,67
39.324,54
27.879,88
20.050,34
14.695,77
10.948,53
8.273,95
6.267,09
4.710,53
3.488,83
2.542,46
1.831,96
1.312,08
933,28

6.850.401,79
5.542.203,99
4.432.975,81
3.507.136,19
2.746.605,03
2.130.318,69
1.639.171,71
1.253.785,61
955.343,49
725.733,52
551.898,09
421.257,56
323.666,29
250.700,45
195.615,59
153.296,03
120.114,71
93.834,67
73.012,12
56.468,67
43.236,93
32.774,04
24.474,29
17.944,54
12.894,24
9.092,68
6.326,48
4.376,64
3.032,74

RESULTADO
NO ANO (R$)

(110.586.409,89)
(94.401.145,99)
(79.903.187,28)
(67.049.650,60)
(55.768.249,67)
(45.952.498,66)
(37.501.236,53)
(30.298.764,05)
(24.219.940,12)
(19.133.132,01)
(14.936.048,67)
(11.518.087,39)
(8.776.745,42)
(6.613.108,89)
(4.933.671,18)
(3.652.492,86)
(2.691.632,82)
(1.984.052,46)
(1.472.429,17)
(1.106.081,70)
(842.339,85)
(650.146,26)
(505.540,20)
(392.981,26)
(302.981,54)
(230.221,26)
(171.749,39)
(125.482,67)
(89.554,37)

RESULTADO
ACUM.
CAPITALIZADO
(FUNDO DE
PREVIDÊNCIA)
(R$)
(110.586.409,89)
(94.401.145,99)
(79.903.187,28)
(67.049.650,60)
(55.768.249,67)
(45.952.498,66)
(37.501.236,53)
(30.298.764,05)
(24.219.940,12)
(19.133.132,01)
(14.936.048,67)
(11.518.087,39)
(8.776.745,42)
(6.613.108,89)
(4.933.671,18)
(3.652.492,86)
(2.691.632,82)
(1.984.052,46)
(1.472.429,17)
(1.106.081,70)
(842.339,85)
(650.146,26)
(505.540,20)
(392.981,26)
(302.981,54)
(230.221,26)
(171.749,39)
(125.482,67)
(89.554,37)
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ANO
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

CI 5334

CENÁRIO-BASE
CONTRIBUIÇÕES
APORTES
DO
MUNICÍPIO SEGURADOS
MUNICÍPIO
224.237.693,75 147.226.386,59 616.989.635,42
225.261.424,23 147.337.266,43 612.783.464,98
226.188.154,28 147.368.141,82 609.860.068,11
225.352.950,72 153.654.858,29 746.900.262,07
214.546.949,48 149.914.852,64 784.350.362,12
202.570.875,99 145.396.198,75 819.003.760,68
191.259.364,97 141.183.456,86 853.087.342,54
178.959.555,65 136.236.358,57 883.075.105,45
166.125.368,32 131.283.660,53 915.440.894,55
154.190.110,02 126.277.897,27 939.978.142,14
141.948.743,45 120.924.226,23 959.670.693,91
132.425.345,34 116.423.449,20 971.906.312,26
122.219.444,78 111.514.981,82 982.204.143,79
113.009.711,83 106.927.652,01 987.905.845,24
103.770.797,16 102.113.944,28 990.827.847,92
95.863.642,74
97.531.565,89 984.526.407,10
88.251.449,02
93.008.947,75 972.921.278,18
80.595.750,90
88.303.312,15 959.542.031,82
73.186.938,24
83.653.295,66 943.494.909,94
66.041.427,86
79.030.976,01 925.584.193,39
58.984.075,39
74.350.252,07 902.788.527,16
52.976.068,01
70.003.535,41 874.415.992,28
46.354.970,76
65.341.346,37 845.264.569,16
40.585.319,46
61.034.631,60 814.540.604,13
35.080.849,40
56.809.716,09 781.577.770,30
29.532.048,31
52.524.975,45 747.836.863,81
24.544.716,49
48.472.686,33 713.046.343,32
19.395.419,28
44.350.001,00 677.924.737,34

CUSTO PARA
O MUNICÍPIO
841.227.329,17
838.044.889,21
836.048.222,39
972.253.212,79
998.897.311,60
1.021.574.636,67
1.044.346.707,51
1.062.034.661,11
1.081.566.262,87
1.094.168.252,16
1.101.619.437,37
1.104.331.657,60
1.104.423.588,57
1.100.915.557,07
1.094.598.645,08
1.080.390.049,84
1.061.172.727,20
1.040.137.782,73
1.016.681.848,18
991.625.621,26
961.772.602,55
927.392.060,29
891.619.539,92
855.125.923,58
816.658.619,71
777.368.912,12
737.591.059,81
697.320.156,62

CENÁRIO COM REVISÃO DA SEGREGAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES
APORTES
CUSTO
DO
PARA O
MUNICÍPIO SEGURADOS
MUNICÍPIO
MUNICÍPIO
224.237.693,75 148.757.243,65 85.727.543,56 309.965.237,31
225.261.424,23 148.793.910,20 88.193.684,83 313.455.109,06
226.188.154,28 148.750.061,80 92.871.994,86 319.060.149,14
225.352.950,72 154.961.663,49 238.612.472,19 463.965.422,91
214.546.949,48 151.146.297,87 285.574.975,85 500.121.925,34
202.570.875,99 146.552.189,26 330.685.045,26 533.255.921,25
191.259.364,97 142.264.059,19 376.165.792,62 567.425.157,59
178.959.555,65 137.241.818,59 418.482.818,33 597.442.373,98
166.125.368,32 132.214.429,98 464.092.106,14 630.217.474,46
154.190.110,02 127.134.652,41 502.761.645,05 656.951.755,07
141.948.743,45 121.707.878,85 537.430.802,48 679.379.545,93
132.425.345,34 117.135.154,32 565.440.883,44 697.866.228,78
122.219.444,78 112.156.154,40 592.261.186,34 714.480.631,12
113.009.711,83 107.499.971,92 615.176.774,38 728.186.486,21
103.770.797,16 102.619.324,25 635.942.192,33 739.712.989,50
95.863.642,74
97.972.128,58 648.023.664,99 743.887.307,74
88.251.449,02
93.387.024,96 655.256.277,82 743.507.726,84
80.595.750,90
88.621.318,93 661.078.731,06 741.674.481,96
73.186.938,24
83.913.748,39 664.489.026,52 737.675.964,76
66.041.427,86
79.236.533,61 666.160.815,68 732.202.243,55
58.984.075,39
74.503.931,10 662.944.978,88 721.929.054,27
52.976.068,01
70.108.168,58 654.019.545,93 706.995.613,95
46.354.970,76
65.399.837,45 644.046.742,05 690.401.712,81
40.585.319,46
61.049.962,16 632.095.230,23 672.680.549,68
35.080.849,40
56.784.964,58 617.377.250,25 652.458.099,65
29.532.048,31
52.463.165,87 601.236.573,05 630.768.621,36
24.544.716,49
48.376.803,01 583.289.392,87 607.834.109,36
19.395.419,28
44.222.994,54 564.150.068,19 583.545.487,47
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ANO
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

CI 5334

CENÁRIO-BASE
CONTRIBUIÇÕES
APORTES
DO
MUNICÍPIO SEGURADOS
MUNICÍPIO
15.036.704,10
40.551.688,97 642.251.576,29
11.730.864,71
37.189.008,79 606.902.510,69
8.869.677,67
34.020.070,27 571.267.184,83
6.199.457,06
30.978.863,71 535.563.774,89
4.221.025,38
28.211.412,94 500.463.782,16
2.530.526,33
25.607.591,67 465.722.078,49
1.669.277,35
23.390.083,15 431.436.110,79
803.665,23
21.235.112,11 397.891.258,14
323.241,25
19.285.633,47 365.162.672,21
170.422,24
17.530.588,69 333.404.237,67
62.919,12
15.864.019,23 302.736.618,65
28.824,70
14.309.135,48 273.400.135,76
13.363,81
12.846.452,67 245.410.132,41
6.662,74
11.475.931,68 218.911.919,51
10.197.364,74 193.993.263,33
9.016.470,97
170.725.235,69
7.931.702,18
149.163.360,03
6.943.638,24
129.348.650,05
6.051.368,17
111.298.874,23
5.252.240,36
95.004.077,81
4.541.953,10
80.428.112,41
3.915.216,65
67.512.748,34
3.365.794,62
56.178.337,13
2.885.113,40
46.315.500,34
2.467.905,21
37.822.438,25
2.107.715,49
30.583.109,88
1.797.498,17
24.471.879,96
1.529.291,84
19.356.519,52
1.299.414,48
15.134.195,45

CUSTO PARA
O MUNICÍPIO
657.288.280,40
618.633.375,41
580.136.862,50
541.763.231,95
504.684.807,55
468.252.604,82
433.105.388,14
398.694.923,37
365.485.913,46
333.574.659,91
302.799.537,77
273.428.960,46
245.423.496,22
218.918.582,24
193.993.263,33
170.725.235,69
149.163.360,03
129.348.650,05
111.298.874,23
95.004.077,81
80.428.112,41
67.512.748,34
56.178.337,13
46.315.500,34
37.822.438,25
30.583.109,88
24.471.879,96
19.356.519,52
15.134.195,45

CENÁRIO COM REVISÃO DA SEGREGAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES
APORTES
CUSTO
DO
PARA O
MUNICÍPIO SEGURADOS
MUNICÍPIO
MUNICÍPIO
15.036.704,10
40.396.393,35 543.503.394,29 558.540.098,39
11.730.864,71
37.008.156,73 522.144.463,82 533.875.328,54
8.869.677,67
33.816.376,18 499.391.223,21 508.260.900,88
6.199.457,06
30.755.563,58 475.417.336,54 481.616.793,60
4.221.025,38
27.973.094,66 450.866.505,12 455.087.530,50
2.530.526,33
25.360.651,97 425.485.866,73 428.016.393,05
1.669.277,35
23.142.140,57 399.383.909,60 401.053.186,95
803.665,23
20.993.415,65 372.873.961,44 373.677.626,66
323.241,25
19.054.097,13 346.067.678,13 346.390.919,38
170.422,24
17.311.667,15 319.179.873,83 319.350.296,07
62.919,12
15.662.195,80 292.423.531,07 292.486.450,18
28.824,70
14.125.326,68 266.115.040,38 266.143.865,08
13.363,81
12.680.809,61 240.380.498,06 240.393.861,87
6.662,74
11.328.408,23 215.493.863,38 215.500.526,12
10.067.416,16 191.674.686,77 191.674.686,77
8.903.200,39
169.122.414,83 169.122.414,83
7.833.880,57
148.007.967,79 148.007.967,79
6.859.523,48
128.466.989,97 128.466.989,97
5.978.900,95
110.586.409,89 110.586.409,89
5.189.378,11
94.401.145,99
94.401.145,99
4.487.065,28
79.903.187,28
79.903.187,28
3.867.162,87
67.049.650,60
67.049.650,60
3.323.743,16
55.768.249,67
55.768.249,67
2.848.372,54
45.952.498,66
45.952.498,66
2.435.824,87
37.501.236,53
37.501.236,53
2.079.699,61
30.298.764,05
30.298.764,05
1.773.020,35
24.219.940,12
24.219.940,12
1.507.890,15
19.133.132,01
19.133.132,01
1.280.678,02
14.936.048,67
14.936.048,67
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ANO
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

CI 5334

CENÁRIO-BASE
CONTRIBUIÇÕES
APORTES
DO
MUNICÍPIO SEGURADOS
MUNICÍPIO
1.102.615,76
11.693.800,23
934.103,21
8.932.316,70
789.351,07
6.750.426,96
664.362,88
5.054.386,32
555.916,46
3.758.128,54
461.523,82
2.783.548,17
379.418,95
2.063.443,59
308.287,49
1.540.405,52
247.013,69
1.163.724,53
194.648,33
890.698,35
150.462,85
690.215,00
113.737,66
538.280,23
83.811,15
419.362,12
60.007,31
324.004,24
41.614,94
246.894,22
27.881,50
185.013,22
18.005,86
136.089,53
11.176,06
98.042,85

CUSTO PARA
O MUNICÍPIO
11.693.800,23
8.932.316,70
6.750.426,96
5.054.386,32
3.758.128,54
2.783.548,17
2.063.443,59
1.540.405,52
1.163.724,53
890.698,35
690.215,00
538.280,23
419.362,12
324.004,24
246.894,22
185.013,22
136.089,53
98.042,85

CENÁRIO COM REVISÃO DA SEGREGAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES
APORTES
CUSTO
DO
PARA O
MUNICÍPIO SEGURADOS
MUNICÍPIO
MUNICÍPIO
1.086.186,14
11.518.087,39
11.518.087,39
919.688,69
8.776.745,42
8.776.745,42
776.722,78
6.613.108,89
6.613.108,89
653.334,92
4.933.671,18
4.933.671,18
546.328,70
3.652.492,86
3.652.492,86
453.242,25
2.691.632,82
2.691.632,82
372.333,35
1.984.052,46
1.984.052,46
302.301,02
1.472.429,17
1.472.429,17
242.032,23
1.106.081,70
1.106.081,70
190.574,04
842.339,85
842.339,85
147.194,06
650.146,26
650.146,26
111.169,07
505.540,20
505.540,20
81.832,69
392.981,26
392.981,26
58.503,73
302.981,54
302.981,54
40.468,83
230.221,26
230.221,26
26.984,58
171.749,39
171.749,39
17.278,81
125.482,67
125.482,67
10.573,40
89.554,37
89.554,37
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DO CENÁRIO ECONÔMICO NO DESENVOLVIMENTO DO PSP - SOB A
PERSPECTIVA DOS RELATÓRIOS FOCUS DO BANCO CENTRAL – PERÍODOS
ANTERIORES E POSTERIORES A PANDEMIA DO COVID -19.

CI 5334
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Ao longo do desenvolvimento dos produtos e serviços que permeiam o Projeto de
Sustentabilidade Previdenciária do município de Campinas ocorreram diversos fatores – tanto
no cenário global, quanto no cenário nacional – quem impactaram seu desenvolvimento. No
início dos trabalhos vivíamos em um cenário completamente diverso do atual, onde não havia a
EC 103/2019 nem mesmo uma pandemia de proporções tais como a COVID-19.
O cenário de pandemia tem produzido, conforme o próprio Bacen explicita em seu relatório,
“consequências econômicas severas e disseminadas na economia global, sem precedentes no
período do pós-guerra” e com “medidas, voluntárias ou mandatórias, de restrição à mobilidade
da população, adotadas para frear o ritmo de disseminação da doença” que acabaram por gerar
descontinuidade de atividades e a suspensão de postos de trabalho impactando fortemente em
todo o mercado produtivo seja comércios, indústrias ou prestação de serviços.
Esse cenário pandêmico “interrompeu a tendência de crescimento gradual da economia,
observada desde 2017”, ocorrendo uma queda abrupta a partir de 2020 do Produto Interno
Bruto (PIB) conforme podemos observar no gráfico abaixo.
Séries Históricas - PIB a preços de mercado

Fonte: IBGE.

Sob a ótica do Relatório FOCUS do Banco Central podemos verificar como o cenário mudou do
início de 2019 para dezembro/2020, onde no Relatório FOCUS apresentava-se o percentual de
crescimento do PIB como 2,5% positivos em 2019 enquanto em dezembro/2020 este valor se
converte em 4,66% negativos. Assim também a taxa de câmbio que se apresentava em torno de
R$ 3,70 em 2019 chegando a valer quase R$ 6,00 o dólar em 2020. O IGP-M, acumulado últimos
12 meses, passando do patamar de 3,92% para 21,21%, veja no gráfico abaixo o percentual
acumulado dos últimos 12 meses de alguns indicadores. E outros indicadores, como a Produção
Industrial que passou de um crescimento de 3,04% para uma queda de -5,34%.1

1 Todos estes dados podem ser verificados nos documentos FOCUS anexos a este relatório.

Variação % Acumulada

Fonte: FGV2.

Esses acontecimentos impactaram o mundo todo e também os profissionais vinculados ao PSP,
seja pela perda de familiares e amigos, seja convalescendo da doença, aliada ao longo período
de restrições de locomoção e da profunda alteração no modo de vidas pessoas que afetou a
saúde física e mental de diversas pessoas.
Assim, o ambiente do COVID-19, a crise financeira e as mutações constitucionais tornaram
necessárias mudanças e adaptações vitais para a continuidade e bom andamento dos trabalhos.
Em um cenário de incertezas onde pouco se sabe sobre o futuro – uma vez que quando
achávamos que o vírus do COVID havia começado a dar trégua, iniciou-se segunda onda de
contaminação e alguns países como Alemanha e França anunciaram novo lockdown, agravando
os impactos já sofridos pelo mercado financeiro – temos esperanças com anúncios de vacinas e
reformas estruturantes, no caso do Município de Campinas, no campo da previdência que
poderá gerar economia de RS 332 milhões aos cofres públicos no primeiro exercício. Entretanto,
assim como no campo da saúde com a vacina ainda há muito o que se enfrentar no campo da
previdência.
Outros desafios estão a frente e precisarão ser enfrentados no ano de 2021 pela nova gestão do
Prefeito eleito. O ambiente do COVID-19, a perspectiva da reforma administrativa, crise
financeira, preveem um cenário de ajustes, os quais aumentam a responsabilidade dos gestores
públicos, que devem antever as consequências e as medidas para superação deste cenário de
incertezas. Assim, em breve avaliação inicial serão necessários entre outros encaminhamentos:

2 “o índice acumula alta de 21,97% no ano e de 24,52% em 12 meses. Em novembro de 2019, o índice
havia subido 0,30% e acumulava alta de 3,97% em 12 meses.” https://portal.fgv.br/noticias/igp-mnovembro-2020

i.
ii.
iii.

iv.

dar sequência à revisão da segmentação de massas (RSM) do CAMPREV;
ajustar os planos de benefícios e de custeio do RPPS de Campinas – CAMPREV de acordo
com as novas diretrizes da EC nº 103/19;
novos estudos de cenários complexos para possibilitar a continuidade da RSM, com
esteio nos recursos a serem estudados pela Administração Municipal e CAMPREV, para
embasar a nova compra de vidas, ou seja, das obrigações previdenciárias dos cerca de
6 mil segurados remanescentes do Fundo Financeiro (FF) promovendo à transposição
deste grupo para o Fundo Previdenciário (FP) com vistas a continuar o processo célere
de extinção do FF deficitário, de modo que todos os segurados estejam sob o mesmo
teto, isto é, sob o mesmo fundo previdenciário viável e sustentável;
implementação do Regime de Previdência Complementar entre outras demandas.
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