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1. INTRODUÇÃO
Este terceiro relatório de andamento do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária
desenvolvido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para o Instituto de
Previdência Social do Município de Campinas (Camprev), denominado no decorrer do
relato como PSP – Camprev, objetiva apresentar e documentar sua evolução ao longo do
mês de setembro de 2019.
Tendo como base o “Cronograma Inicial” e a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) a ele
vinculado, no período abordado a equipe da Fipe deu continuidade ao amplo trabalho de
levantamento e consolidação dos dados e informações para elaboração do Plano de
Sustentabilidade Previdenciária.
Devido ao caráter extraordinário e a complexidade dos estudos sob análise, foram
necessários diversos encontros presenciais, sob a coordenação conjunta de representantes
da Fipe e do Camprev, para sensibilizar as diversas áreas e os profissionais da
Administração Municipal acerca dos objetivos do PSP, quanto à importância de
atendimento das solicitações nos tempos estabelecidos nos requerimentos, esclarecer ao
máximo as dúvidas sobre as informações necessárias e, consequentemente, agilizar a
realização do trabalho, tanto da Fipe como das áreas da administração.
Para tanto, no mês de setembro foram realizadas 11 (onze) reuniões de caráter
institucional com os diversos órgãos da administração pública municipal, bem como de
caráter estratégico com pessoal de áreas especializadas e as instâncias de Governança do
Camprev.
Apesar de todo esse esforço de transparência e disseminação de informações, alguns
órgãos tiveram dificuldade em extrair informações de seus bancos de dados, causando
atraso nas análises previstas para o período e alterando o cronograma de entrega de
produtos, conforme será melhor explicitado em tópico específico.
Importante destacar que, a partir das reuniões realizadas nos dias 17 de setembro – com
equipe do Camprev – e 20 de setembro – com secretários municipais e a chefia de gabinete
da Prefeitura, houve indicação de alteração de prioridades para o PSP – Camprev, que
passou a conferir maior ponto de atenção a análises e estudos para modelagem de um
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fundo integrado de bens e direitos previsto no art. 249 da Constituição Federal, o qual
deverá ser constituído para receber aportes de bens, direitos, patrimônios e recebíveis, a
exemplo do fluxo da dívida ativa, imóveis, dividendos da Sanasa, e outros bens passíveis
de compor o referido fundo; apresentação de uma proposição para a Previdência
Complementar, devidamente embasada em estudos atuariais; revisão da segmentação de
massa, destacando a instituição de modelagem flexível de transferência de ativos e
passivos, possibilitando a compra de vidas por parte do fundo superavitário.
Em síntese, foi solicitado à Fipe conduzir os próximos passos considerando os dados e
cenários encontrados até o momento e apontar o que pode ser realizado a curto, médio e
longo prazo, dentro do cenário atual, em que há incertezas quanto à tramitação e os
resultados da PEC nº 06/2019 e da proposta do Senado de envio de uma PEC “Paralela”
– PEC nº 133/2019, sendo necessário focar em proposições que estejam no âmbito de
competência do Munícipio, observado o status do projeto de pesquisa e o
desenvolvimento das etapas até a presente data, bem como embasado em análises de
experiências exitosas em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
Adicionalmente, do ponto de vista de diagnóstico de cenário jurídico, a Fipe levantou as
legislações pertinentes à previdência em nível local e elaborou Nota Técnica (NT)
abordando a pertinência e legalidade da transferência entre Fundos (Previdenciário e
Financeiro) realizada pela Municipalidade no contexto de norma local autorizativa. A
análise foi realizada a pedido do Camprev com o intuito de subsidiar os autos do processo
nº 1025967-18.2019.8.26.0114 em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de
Campinas.
Salienta-se que, muito embora a NT não esteja entre os produtos contratados junto à Fipe,
seus serviços foram realizados no contexto do diagnóstico e da compreensão dos eventos
históricos e atuariais e que guardam conexão com os levantamentos previstos para o PSPCamprev. Ademais, em boa medida os referidos fundamentos que embasam as
conclusões da NT antecipam de forma substancial aspectos constitucionais e legais que
serão considerados nos produtos e serviços a serem entregues na 3º etapa do PSP e no
próprio Plano de Sustentabilidade.
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Neste contexto, e devido às dificuldades encontradas para consolidação da base de dados
e informações e a reorientação do desenvolvimento das etapas do projeto, decidiu-se em
comum acordo entre a Fipe e o Camprev (ata 17/09), pela antecipação dos serviços de
elaboração de Notas Técnicas Atuariais (NTAs) em substituição da entrega neste relatório
dos testes de aderência.
Desta feita, no que concerne às análises atuariais, foram elaboradas duas Notas Técnicas
Atuariais (NTAs), uma sobre o fundo financeiro e outra sobre o fundo previdenciário. As
NTAs tiveram sua entrega antecipada para otimizar os prazos já exíguos para realização
do PSP-Camprev, em virtude, principalmente, de atrasos de vários órgãos da
administração pública de Campinas em relação aos dados solicitados para elaboração de
“Testes de aderência”. Uma parte dos dados também chegou fora do padrão para
utilização atuarial, necessitando passar por crítica e tratamento por adequação para
posterior encaminhamento para as equações atuariais.
De acordo com os órgãos municipais, é a primeira vez que são instados a entregar as
informações para 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. Também é
importante levar em conta que há uma diversidade de sistemas de informações rodando
no serviço público municipal de Campinas, inviabilizando a uniformização de
procedimentos para extração das informações. Após a entrega, as informações ainda
precisam ser validadas e muitas vezes adaptadas de modo que a equipe atuarial possa
utilizá-las.
Dentre as informações mais relevantes que não foram entregues a tempo para os testes de
aderência de hipóteses atuariais, destacam-se especialmente óbitos e desligamentos dos
servidores nos últimos anos de todas as entidades vinculadas ao RPPS, assim como óbitos
dos pensionistas do Camprev e a política de remuneração e de evolução das carreiras.
Cumpre salientar que a partir de 08 de outubro a Fipe recebeu uma quantidade
significativa de informações, as quais deverão passar ainda por validação da equipe
atuarial e jurídica, podendo ser necessários ajustes em algumas informações. E serem
complementadas com as eventualmente faltantes.
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De acordo com a Portaria MF nº 464 e Instrução Normativa nº 9, que tratam dos testes de
aderência, para efeito de melhor apuração do custo previdenciário, há necessidade de
realizar levantamento da política de remuneração e do plano de cargos e salários. Esse
levantamento tem o objetivo de identificar qual o reflexo da política de Recursos
Humanos sobre a despesa previdenciária e, em consequência, qual o comportamento
desta última ao longo do tempo. Os testes de aderência consistem em verificar a
adequabilidade de um modelo probabilístico a um conjunto de dados.
Esse tipo de análise também atende às exigências do Pró-Gestão, Programa de
Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPSs, criado pela União para
incentivar os regimes próprios a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, de
forma a proporcionar maior controle dos seus ativos e passivos e a conferir mais
transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Por fim, os testes de
aderência servem para embasar estudos e avaliações atuariais do último período.
Em setembro, a Fipe também trabalhou em outros levantamentos importantes, como do
patrimônio imobiliário, de investimentos e da dívida ativa e encaminhou documentos para
solicitar, informar e reiterar a importância dos dados necessários aos estudos atuariais,
jurídicos, financeiros, econômicos, contábeis, fiscais, entre outros.
Seguem nos próximos tópicos detalhamentos das ações realizadas.
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2. TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO
2.1.

REUNIÕES REALIZADAS

Durante o mês de setembro, a equipe da Fipe realizou 11 reuniões com diversas áreas da
administração municipal, tais como Camprev, Conselho Municipal de Previdência,
secretarias, gabinete do prefeito e vice-prefeito, Câmara Municipal e empresas públicas
municipais, entre outras, com o objetivo de realizar levantamento e consolidação dos
dados que subsidiarão o diagnóstico do RPPS e servirão de base para a elaboração das
proposições futuras. Também foi momento de incorporar novos atores, como as áreas de
Recursos Humanos de diversos órgãos, a fim de conhecer, analisar e estabelecer as atuais
relações de trabalho com as relações de previdência.
Na etapa desenvolvida em setembro, as diversas áreas demandadas apresentaram muitas
dúvidas sobre os dados a serem repassados, formato e qual a relação dos órgãos com os
estudos do PSP. Por isso, a equipe da Fipe, além de solicitar por meio do Camprev os
dados, via ofícios, deu ênfase a reuniões que buscaram esclarecer e detalhar a importância
das informações solicitadas, os formatos de disponibilização mais adequados para a
devida utilização dos profissionais da Fipe e explicar a relação dos dados com a questão
previdenciária. As conferências também serviram ao objetivo de manter a transparência
acerca do objetivo, importância e andamento do trabalho.
Detalhamento das reuniões encontra-se em quadro específico no anexo 4.1 e o conteúdo
abordado em cada conferência está no anexo 4.2.
2.2.

LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Para a devida análise do contexto legal/jurídico em que o RPPS de Campinas está
inserido, a Fipe realizou, no período abordado por este relato, amplo e consistente
levantamento da legislação previdenciária local, a partir de site indicado pela equipe do
Camprev, conforme consta no anexo 4.3. O levantamento realizado foi encaminhado para
validação do instituto por e-mail.
Também no aspecto de levantamento, análise e diagnóstico jurídico foram repassadas
pelo Camprev as Leis Complementares 153 e 154, que trataram da autorização para
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utilização de superávit do Fundo Previdenciário (FP) para pagamento de benefícios
previdenciários do Fundo Financeiro (FF), além de estudos atuariais que demonstraram
os sucessivos superávits do FP, documentos que à época da adoção da medida foram
submetidos à Secretaria de Previdência e à Câmara Municipal na tramitação das
sobreditas proposições. As proposições e os documentos passaram pelo crivo técnico da
equipe da Fipe resultando na elaboração da Nota Técnica sobre a conformidade das
medidas adotadas pela Prefeitura e o Camprev, conforme anexo 4.7 e já abordada em
tópico específico.
Em outra frente de análise histórico-institucional, a equipe recebeu cópias do processo
administrativo que tratou do anteprojeto que convergiu para aprovação da Lei
Complementar 10/2004, com a criação do Camprev e da instituição da Segmentação de
Massas e dos dois fundos: Financeiro e Previdenciário, respectivamente. Nesta
documentação não foi encontrado estudo atuarial para aferir e compreender os
fundamentos pelos quais à época decidiu-se pela segmentação das massas e dos seus
impactos, tais como, o Custo Atuarial de Transição e o tempo de transição. O Camprev
diligenciou em seus arquivos e não encontrou o pretenso estudo e, por sua vez, seus
representantes, tiveram notícia de que a Caixa Econômica talvez tenha realizado um
trabalho atuarial à época e, por isso, ficou de diligenciar perante o banco estatal para obter
mais informações.
A administração do Camprev também disponibilizou para análises diversas a proposição
e os fundamentos técnicos que embasaram o Anteprojeto nº 16/2018 para a instituição do
Regime de Previdência Complementar. A proposição foi encaminhada para tramitação
legislativa na Câmara Municipal, contudo retornou ao Executivo e ao Camprev para
realização de estudos complementares. Nesse contexto, a Fipe foi contratada para o
desenvolvimento do PSP - Camprev, razão pela qual irá subsidiar tecnicamente a
proposição, após avaliar a documentação sob o aspecto legal e das vertentes econômica,
financeira, atuarial, patrimonial, orçamentária e fiscal, a fim de propor a modelagem mais
adequada ao município de Campinas.
Ainda no aspecto estrutural do PSP - Camprev, atendendo a um dos módulos de análise
da EAP (Estrutura Analítica do Projeto), houve acompanhamento e análise da PEC
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06/2019 (Proposta de Emenda Constitucional) de Reforma da Previdência, em tramitação
no Senado, a fim de dimensionar o impacto das alterações no plano de sustentabilidade
em elaboração para o município de Campinas. Com a decisão das Casas Legislativas de
incluir estados e municípios na referida reforma por meio de uma PEC paralela (PEC nº
133/2019), a Fipe também está acompanhando esse desdobramento, assim como a
movimentação do governo do Estado de São Paulo que, segundo tem noticiado a
imprensa, pretende encaminhar à Assembleia Legislativa iniciativa de Projeto de lei, no
âmbito de sua competência residual relativa à matéria, com o objetivo de incorporar as
medidas aprovadas e constantes da PEC 06 como patamar mínimo a ser aplicável para os
servidores públicos do estado de São Paulo, bem como autorizar os municípios paulistas
a também aplicarem referidas normas aos respectivos servidores.
2.3.

LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

A fim de subsidiar a constituição de um fundo integrado previsto no art. 249 da
Constituição Federal, o qual deve receber aportes de bens, direitos, patrimônios e
recebíveis, a exemplo do fluxo da dívida ativa, imóveis, dividendos da Sanasa, e outros
bens passíveis de compor o referido fundo, 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.) e que poderão, após as devidas avaliações
pertinentes e atendendo a legislação especifica, compor referido acervo do fundo.
Para continuidade do processo, a Fipe sugeriu ao Camprev que seja contratada instituição
para avaliar os referidos patrimônios. A Cohab pelo visto detém expertise na
administração imobiliária municipal, bem como na avaliação dos bens listados, e pode
auxiliar no levantamento pertinente, tais como o valor justo e de mercado, para o devido
enquadramento da respectiva avaliação nas disposições da Lei nº 4.320 e no PCASP
(Plano de Contas do Setor Público), os quais estabelecem critérios para contabilização
desse tipo de ativo.
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 decorrência do Comprev-Estoque e de determinação do Governo Federal
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de desfazimento de patrimônio imobiliário da União. Havendo imóveis que possam fazer
parte de uma transação imobiliária deste escopo, os bens imobiliários podem ser
incorporados a um fundo integrado de bens e direitos previsto no art. 249 da Constituição
Federal, a ser constituído pela administração municipal. Desde que referidos patrimônios
também sigam os critérios da legislação acima informada.
Por sua vez, a Fipe irá levantar os valores do Comprev-estoque total e do fluxo de
recebimento desta modalidade de acerto de contas para averiguar se tais recursos podem
ser antecipados de alguma forma legalmente prevista para compor referido acervo.
2.4.

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

Um dos objetivos do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária é elaborar um estudo de
modelagem ALM (Asset Liability Management). Trata-se de uma prática de muitos anos
e bem aceita pelo segmento de previdência complementar, somente incorporada ao RPPS
com advento da Portaria MF nº 464/2018. Essa técnica pressupõe uma série de análises e
estudos visando ao casamento dos fluxos futuros de despesas previdenciárias e, no mesmo
período, do portfólio de investimentos e retornos (principal e frutos), no sentido de
garantir a cada instante futuro que o fundo de investimento tenha reserva suficiente
líquida para fazer frente à despesa, possibilitando a maximização da rentabilidade da
carteira e minimizando os riscos de diversas naturezas, inclusive de caixa.
Vislumbrada a perspectiva de segmentação flexível com compras de vidas (passivos) pelo
fundo previdenciário (capitalizado), a adoção do ALM será imprescindível como
ferramenta de gestão para os atuários e pela equipe responsável pelos investimentos do
Instituto.
Trata-se de um processo importante porque permite analisar como se comportam os
investimentos, como tem sido realizada a governança desse tópico e os resultados para
efeito de gestão dos ativos e passivos previdenciários. O fluxo do retorno dos
investimentos tem de casar com o desembolso, ou seja, o pagamento dos benefícios
previdenciários ao longo do tempo de forma projetada.
Após reunião com a área responsável por investimentos do Camprev e com base nos
documentos encaminhados, os especialistas de investimentos da Fipe definiram diretrizes
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iniciais importantes para orientar as ações do instituto previdenciário, as quais serão
avaliados conjuntamente com a Diretoria do Camprev em reunião específica para este
fim, a ser realizada até o início da próxima etapa, para definir de forma conjunta a
condução desta vertente do projeto.
2.5.

DÍVIDA ATIVA

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, do qual também farão parte diversos bens que o município disporá para sustentar
os compromissos previdenciários, a Secretaria de Finanças disponibilizou os dados da
Dívida Ativa para análise da Fipe.
Segundo disciplina Portaria Federal n.º 564, de 27 de outubro de 2004, “a Dívida Ativa
constitui-se em um conjunto de direitos ou créditos de várias1 naturezas, em favor da
Fazenda Pública, com prazos estabelecidos na legislação pertinente, vencidos e não pagos
pelos devedores, por meio de órgão ou unidade específica instituída para fins de cobrança
na forma da lei”.
No trabalho inicial no tocante a esta vertente do trabalho, para fins das pretensões do
projeto de pesquisa, é muito importante entender além da natureza dos recursos advindos
da dívida ativa, a quantificação do estoque, a forma pela qual são recebidos e ou
cancelados referidos valores, o resultado em cada exercício. Compreender o
comportamento da régua de cobrança e a eficiência deste trabalho e o resultado líquido
constituem informações importantes que comporão o quadro para averiguar se há espaço
para melhoria deste processo, de tal sorte a ampliar os recursos disponíveis para o Tesouro
Municipal.
Este trabalho inicial e exploratório confluirá para a projeção do fluxo livre da dívida ativa
que, juntamente com os demais ativos, comporá acervo a ser disponibilizado aos técnicos

1

Manual de Procedimentos da Dívida Ativa, aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
elaborado pelo Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional, 1.ª edição / 2004.
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da Fipe para construção de modelo da segmentação flexível para compra de vidas
(passivo) entre os fundos previdenciários.
Por ora, importante deixar consignadas as sequentes informações, consolidadas e
encaminhadas pela Secretaria de Finanças, as quais estão sendo avaliadas pela equipe
com expertise em finanças públicas em conjunto com os atuários para averiguar os efeitos
e impactos da utilização desta importante fonte de recursos para o Tesouro e para o fundo
integrado de bens e direitos:
Dívida Ativa Campinas – Total – Exercício 2018

Dívida Ativa de Campinas – exercício de 2018: Com ajustes de perdas conforme
MCASP:
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Evolução do estoque da Dívida Ativa de Campinas:

2.6.

NOTAS TÉCNICAS ATUARIAIS (NTAS)

Segundo definição das Normas Gerais de Atuária aplicáveis a Regimes Próprios de
Previdência Social (RPPS), consolidada na Portaria MF n° 464/2018 e pela Instrução
Normativa SPREV n° 09/2018, as Notas Técnicas Atuariais (NTAs) são documentos
específicos e aplicáveis a cada plano de benefícios do RPPS, segmentadas por fundo, que
descreve tecnicamente as formulações matemáticas e atuariais para cálculo de benefícios,
projeções, uso das premissas atuariais, regimes de financiamento, planos de custeio e
observância ao equilíbrio financeiro e atuarial do respectivo plano. Vide definição
transcrita no Art. 2° da Portaria MF n° 464/2018:
Art. 2º A NTA deverá conter todas as formulações e expressões
de cálculo utilizadas nas avaliações atuariais do RPPS para
determinação das alíquotas de contribuição, dos encargos do
plano de benefícios, das provisões matemáticas previdenciárias e
fundos de natureza atuarial, descrevendo, de forma clara e
precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicas
adotadas e as metodologias utilizadas nessas formulações.
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Deste modo, visando aos cálculos atuariais referentes ao Projeto de Sustentabilidade
Previdenciária (PSP) do município de Campinas e ao atendimento à legislação, a Fipe
elaborou duas NTAs, uma referente ao Fundo Financeiro, (vide Anexo 4.5), e a outra ao
Fundo Previdenciário (vide Anexo 4.6), que nortearão todo o processamento dos cálculos
atuariais a seguir, referentes ao cenário-base e aos demais cenários de equacionamento,
tornando a avaliação técnica transparente e passível de validação por qualquer
profissional de atuária que porventura queira realizar ou auditar os cálculos que a Fipe
está realizando neste trabalho.
As NTAs estão sendo entregues neste relatório de forma antecipada, de modo a adiantar
os trabalhos a contento da agenda do projeto, principalmente devido ao atraso da entrega
das bases de dados dos óbitos e desligamentos dos servidores nos últimos anos de todas
as entidades vinculadas ao RPPS, assim como óbitos dos pensionistas do Camprev e a
política de remuneração e de evolução das carreiras, informações que são essenciais para
a realização dos testes de aderência das premissas atuariais.
2.7.

NOTA

TÉCNICA

FIPE/CAMPREV

SOBRE A

LEGALIDADE

DA

TRANSFERÊNCIA

ENTRE FUNDOS (PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO)

O Camprev solicitou manifestação técnica da Fipe quanto à legalidade das transferências
entre os fundos previdenciários, em razão de superávit, autorizadas pela Prefeitura de
Campinas e realizada pelo Instituto, bem como se tal procedimento teria interferido no
equilíbrio financeiro-atuarial da previdência municipal, indicando precedentes se houver.
A NT teve por intuito subsidiar os procuradores responsáveis por apresentação de defesa
nos autos do processo nº 1025967-18.2019.8.26.0114 em trâmite perante a 2ª Vara da
Fazenda Pública de Campinas. A íntegra da nota encontra-se no anexa 4.8.
2.8.

OFÍCIOS E E-MAIL ENVIADOS NO PERÍODO

Ao longo do mês de setembro e início de outubro, a Fipe enviou solicitações de dados e
informações ao Camprev para levantamento e diagnóstico de todas as vertentes do PSPCamprev, conforme constam nos documentos na íntegra no anexo 4.8:
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Ofício 04/2019 solicita envio de informações pendentes, definição de hipóteses
atuariais;



Ofício 05/2019 solicita dados e informações relativas à evolução da folha de
pagamentos e da relação de trabalho que impactam no RPPS;



E-mail enviado em 04 de outubro de 2019 reitera necessidade dos dados
solicitados no Ofício 5, de informações para testes de aderência e demais pedidos
não atendidos;



Modelo de ofício enviado pela Fipe ao Camprev para encaminhamento ao INSS,
solicitando à superintendência do órgão federal relação de imóveis do referido
instituto e/ou da União, localizados no município de Campinas, estado de São
Paulo, em que haja interesse em negociar como forma de quitação de eventual
dívida junto à Prefeitura Municipal de Campinas e disponibilizados para integrar
a constituição de possível fundo a ser criado, o qual será definido, após estudos e
avaliações na forma da legislação que regula a matéria.

2.9.

RELAÇÃO E CONTROLE DE SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE DADOS

Encontra-se no anexo 4.9 planilha atualizada em que é possível visualizar o status das
entregas e disponibilizações de dados e documentos, conforme solicitações realizadas
pela Fipe ao Camprev.
2.10. EVOLUÇÃO DA EAP
Por meio da Estrutura Analítica de Projeto (EAP) do Projeto de Sustentabilidade
Previdenciária, constata-se que o trabalho realizado pela Fipe chegou ao mês de setembro
com todas as ações do escopo de LEVANTAMENTO DO HISTÓRICO E
DIAGNÓSTICO FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, LEGAL E PATRIMONIAL
iniciadas e em desenvolvimento. A ação ANÁLISE CRÍTICA DA BASE DE DADOS E
ESTATÍSTICA DOS SEGURADOS encontra-se finalizada.
No contexto do escopo de ANÁLISE DA GESTÃO DO PASSIVO: DIAGNÓSTICO E
DIRETRIZES ATUARIAIS E GOVERNANÇA, seis (de sete) atividades estão iniciadas
e duas inteiramente realizadas: ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS ESTUDOS E
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AVALIAÇÕES ATUARIAIS ANTERIORES e NOTA TÉCNICA ATUARIAL. Embora
estivesse prevista para os próximos meses, a Fipe decidiu em conjunto com o Camprev
antecipar esta fase que resultou na emissão de duas NOTAS TÉCNICAS ATUARIAIS,
uma acerca de cada fundo administrado pelo Camprev, em função do atraso no repasse
de informações de órgãos da administração municipal, necessárias à elaboração de
TESTES DE ADERÊNCIA que deveriam ser entregues neste período, mas não foram
possíveis de realizar na ausência dos dados solicitados. Diversas áreas da administração
municipal informaram que nunca tinham fornecido informações para a realização de
testes de aderência e que enfrentam dificuldade, em certa medida, com seus sistemas para
extrair as informações. Também é uma realidade que há uma diversidade de sistemas de
informações rodando no serviço público municipal, inviabilizando uniformização de
procedimentos para extração das informações. Desse modo, na falta de informações em
tempo hábil, de óbitos e desligamentos dos servidores nos últimos anos de todas as
entidades vinculadas ao RPPS, assim como óbitos dos pensionistas do Camprev e a
política de remuneração e de evolução das carreiras, não houve condições de realização
dos referidos testes.
Dentro da DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A SUSTENTABILIDADE
PREVIDENCIÁRIA DO RPPS, quatro (de cinco) ações estão em desenvolvimento.
No escopo de ANÁLISE DA GESTÃO DO ATIVO: RECEITAS DO RPPS E
INVESTIMENTOS, três (das quatro) atividades previstas estão sendo realizadas.
As ações para acompanhamento da PEC 06/2019 ocorrem desde o início do contrato e se
manterão até o final de sua tramitação no Congresso Nacional.
No que tange ao objetivo final do PSP-Camprev, as ações de ESTUDO DE
VIABILIDADE PARA CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE BENS E DIREITOS e as de
PROPOSIÇÃO DA GESTÃO DOS ATIVOS, DOS INVESTIMENTOS, NATUREZA,
QUALIDADE, VEÍCULOS, RETORNOS, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE
PERFORMANCE foram antecipadas, após reuniões com o Camprev e com a chefia de
gabinete do prefeito, conforme atas de reuniões realizadas nos dias 17 e 20 de setembro,
anexas a este relatório.
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3. CONCLUSÃO
O relatório 3 apresenta o rol de atividades realizadas no decorrer do mês de setembro e
início de outubro, andamento da EAP, detalhamento de conteúdo de reuniões,
levantamentos realizados em diversas vertentes do PSP – Camprev e produtos
extraordinários apresentados, assim como os itens que tiveram de ser adiantados e
produto que sofreu atraso devido às dificuldades dos órgãos públicos municipais de
repassar as informações solicitadas por Camprev e Fipe.
Em vista de atrasos no repasse de informações, solicitações fora do escopo inicial do PSP
– Camprev – a exemplo da nota técnica sobre a legalidade das transferências entre os
fundos previdenciários, mudanças no cronograma e nos prazos para entrega de produtos
com priorização de: análises e estudos para modelagem de um fundo integrado de bens e
direitos em conformidade com o disposto no art. 249 da Constituição Federal;
apresentação de um projeto sustentável de Previdência Complementar; revisão da
segmentação de massa, com a possibilidade de compra de vidas por parte do fundo
superavitário, criando uma segmentação flexível e, por último, a não aprovação até o
momento da PEC que diz respeito à Reforma da Previdência, torna-se imprescindível
realizar ajustes contratuais.
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4. ANEXOS
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4.1.
Item

QUADRO DE REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO
Data

1

03/09/19

2

09/09/19

3

10/09/19

4

10/09/19

5

11/09/19

6

13/09/19

7

17/09/19

8

17/09/19

9

17/09/19

CI 5334

Participantes
Pelo Camprev: Marionaldo, Paulo, Elias, Gerson,
Amanda. Pela Fipe: Deborah, Fernando, Euclides e
Suzana
Pelo Camprev: Paulo, Guilherme. Pela Fipe: Deborah,
Fernando, Fabiana. Pelo Prefeito e Secretário de
Finanças: Dr. Marcelo
Pelo Camprev: Marionaldo, Elias, Anderson, Paulo,
Amanda e Gerson. Pela Fipe: Fernando, Euclides e
Thiago
Pelo Camprev: Marionaldo, Elias, Paulo e Amanda. Pela
Fipe: Fernando, Euclides e Thiago
Pelo Camprev: Marionaldo, Paulo. Pela Secretaria
Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura de
Campinas: Airton e Leandro. Pela Fipe: Fernando e
Euclides
Pelo Camprev: Marionaldo, Paulo. Pela Câmara
Municipal de Campinas: Antônio e representantes da
assessoria do Gabinete da Presidência e da área de RH.
Pela Fipe: Fernando
Pelo Camprev: Conselho Municipal de Previdência,
Marionaldo, Elias, Amanda, Gerson e Paulo. Pela Fipe:
Fernando, Euclides e Thiago
Pelo Camprev: Amanda C. B. Marinho – Assessora de
Planejamento e Gestão. Pela Fipe: Fernando Rodrigues
da Silva, Euclides Augusto de Queiroz Esteves, Thiago
Duarte de Oliveira e Flávio Bacellar

Assunto

Local

Tempo

Acompanhamento do status e continuidade do Plano de
Sustentabilidade Previdenciária – Camprev – Fipe

Camprev

14h30min –
16h30min

Ação de Improbidade em trâmite perante a 2ª Vara da
Fazenda Pública de Campinas – autos nº 102596718.2019.8.26.0114.

Camprev

09h - 10h

Legislação das carreiras dos servidores

Camprev

10h – 12h30min

Legislação das carreiras dos servidores

Camprev

15h – 16h

Solicitação de dados à Secretaria Municipal de Recursos Prefeitura de
Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas
Campinas

10h30min – 12h

Apresentar os objetivos do Projeto de Sustentabilidade
Previdenciária do Camprev desenvolvido pela Fipe e
solicitar normas e dados da política de RH da Câmara

Câmara M.
Campinas

9h - 11h30

Apresentação do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária
ao Conselho Municipal de Previdência

Camprev

10h – 12h

Investimentos

Camprev

14h – 15h20

Camprev

15h40h –
16h30min

Apresentação do andamento do Projeto de Sustentabilidade
Pelo Camprev: Marionaldo e Paulo. Pela Fipe: Fernando
Previdenciária ao Prefeito Municipal de Campinas e
e Thiago
Secretarias

19

Item

Data

10

20/09/19

11

20/09/19

Participantes
Pelo Camprev: Marionaldo, Elias, Anderson e Paulo.
Pela Fipe: Fernando, Deborah, Euclides, Fabiana, Thiago
e Suzana. Pela Prefeitura: Michel, Peter, Wanderley e
Tarcísio
Pelo Camprev: Marionaldo, Elias, Anderson. Pela Fipe:
Deborah, Fernando e Fabiana. Pela Prefeitura: Henrique
e Sérgio

Assunto

Local

Tempo

Apresentação do andamento do Plano de Sustentabilidade Prefeitura de
Previdenciária
Campinas

10h30min –
12h45min

Bens imóveis do INSS e/ou União passíveis de repasse ao Prefeitura de
Camprev
Campinas

16h45min –
17h30

* Além das reuniões formais, a Fipe também realizou reuniões remotas para andamento do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária
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4.2.

ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO

Reunião Fipe e Camprev
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- Camprev.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-03092019
Data: 03/09/2019
Local: Sala de reuniões da Presidência do Camprev, de 14h30min às 16h30min
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente; Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial, Elias Lopes da Cruz – Diretor Financeiro; Gerson Guimarães – Assessor da
Presidência e Amanda C. B. Marinho – Assessora de Planejamento e Gestão. Pela Fipe: Deborah Regina
Rocco Castaño Blanco, Fernando Rodrigues da Silva, Euclides Augusto de Queiroz Esteves e Suzana Vier.
Redator da ata:
Fipe
Gravação de Voz:
( x ) Não
( ) Sim. Arquivos
Pauta:
Acompanhamento do status e continuidade do Plano de Sustentabilidade Previdenciária – Camprev – Fipe.
Objetivos:
Alinhamento do projeto, batimento de materiais enviados e faltantes para continuidade do PSP
Relato:
Amanda pediu para a equipe da Fipe validar e assinar atas de reuniões anteriores.
Fernando informou o envio e detalhou o segundo relatório da Fipe, no qual consta: uma reunião de julho
que não havia sido relacionada no primeiro documento; descrição das reuniões de agosto e relatório
consolidado da Análise Crítica dos Dados Cadastrais e Estatísticas da Massa de Segurados do RPPS.
Ressaltou os pontos que necessitam de validação do Camprev, pois o relatório dos atuários apontou
deficiências no banco de dados como falta do tempo anterior de trabalho dos servidores. Explicou o
encaminhamento do ofício nr 4 - em que solicita informações que precisam de validação. No documento
constam ainda os anexos: I – estudo e II – inconsistências.
Paulo informou o envio de dados solicitados pela Fipe para Fernando e Thiago da equipe da fundação,
gravando as informações na nuvem. Explicou: que o instituto não possui as bases de dados de 2016 e 2017
no padrão enviado pelos atuários da época, somente os dados brutos; a base de dados de 2018 foi
encaminhada; que não há informações sobre a base ou estudos realizados para segregação de massa de
2005, assim como da Previdência Complementar; que não houve teste de aderência; que data base de dados
existente é até 31/12/2018; que foram enviados: NTAs, DRAAs e links de PPA, LDO, LOA de todos os
exercícios, dados da dívida pública, link da legislação, relatórios da prestação de contas do Tribunal de
Contas do Estado, projeto e estudo atuarial da RPC e acesso ao CADPREV. Informações sobre óbitos
serão reenviadas.
Amanda informou o envio de DAIR e DPIN, de receitas e despesas de 2011 em diante.
Fernando informou que as informações do Paulo serão conciliadas com base na tabela de solicitações e
que informações e dados eventualmente faltantes serão cobrados posteriormente. Disse também para o
teste de aderência são necessários dados dos óbitos e/ou exonerações dos servidores de pelo menos dos
últimos 5 anos. Informou também ser possível extrair aquelas informações com dados a serem extraídos
da base da compensação previdenciária (Comprev).
Destacando os pontos da reunião, Marionaldo entregou relatório atuarial em papel de 2006, realizado pelo
Banco do Brasil o qual deve conversar com o material da Fipe na linha do tempo. São dados antigos e os
mais consistentes que o instituto possui. O material estava adormecido no instituto, mas traz nortes para a
questão da previdência. Também citou a existência de um recadastramento realizado, e que Paulo o
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solicitará à IMA. Repassou à equipe da Fipe relatório da PLC 16, depois PLC 46, com dados completos
da proposta de previdência complementar encaminhado à Câmara Municipal. O projeto suscitou debates
devido aos vários temas tratados entre eles a instituição da previdência complementar e de alterações na
modelagem dos fundos previstos na LC 10 de 2004. O Executivo pediu a retirada do processo da Câmara
e a realização de novos estudos por parte do Camprev, os quais estão em desenvolvimento pela Fipe. A
época também houve questionamentos por algumas entidades de classe, que acabaram por suscitar o
MPESP então muitas dúvidas pairaram no ar em razão da complexidade do tema. Informou que confia
que devemos superar a fase de desencontros de informações com o trabalho e a expertise da Fipe. Retomou
ao tema da utilização do superávit e para fim que sejam estudados pela Fipe os aspectos que convergiram
para envio de proposições à Câmara, as quais geraram inquérito civil contra os gestores municipais pelo
suposto uso indevido por parte da Prefeitura dos recursos do Fundo Previdenciário para pagar despesas do
Fundo Financeiro, em 2016 e uma vez em 2017, o que de fato ocorreu, mas com suporte em aprovação
por lei específica. Desta feita, suscitou que no contexto do projeto de pesquisa sejam avaliados se os
procedimentos adotados pela Prefeitura e Camprev foram feitos com base em estudos corretos, os quais
avalia que foram, ou que sejam orientadas eventuais medidas corretivas e tecnicamente fundamentadas
para tal fim, caso ao final, seja demonstrado que se deva observar a legislação aplicável.
Gerson destacou que o relatório da Comissão Municipal de Previdência foi crítico ao projeto, mas não tem
condições de afirmar se tais aspectos foram embasados em estudos técnicos.
Marionaldo, por sua vez, informou que o prefeito solicitou sumário sobre o plano de sustentabilidade
previdenciária e seu andamento. Também suscitou a Fipe a apresentar algo palpável do projeto em outubro.
Informou também que a Secretaria de Finanças já apresentou relação de bens e ativos, os quais precisam
ser analisados para saber se estão adequados a compor como ativos para fins do PSP.
Fernando avaliou que é preciso compreender os efeitos dos desfazimentos de segmentação de massa
realizados pelos Entes, tais como Curitiba, Goiânia, Distrito Federal, Estados de Minas e Bahia, bem como
seus efeitos, em especial nos aspectos atuariais, orçamentários e legais. No caso de Campinas isso não
chegou a ser feito, mas a mera utilização do superávit ganhou repercussão social grande. Em qualquer
alteração previdenciária a comunicação é um aspecto importante a ser considerado. Em relação ao
apontamento de eventual desvio de finalidade pela utilização de recursos dos fundos para pagamento de
despesa previdenciária, em breve análise avaliou-se que aspectos processuais da ação de declaração de
inconstitucionalidade pelo TJ podem levar a falsa percepção da ocorrência de uso indevido de recursos,
contudo, no mérito da questão tal conclusão não se sustenta, com base em estudos técnicos, poderão ser
demonstrados que as condutas dos gestores do instituto e da Prefeitura foram adequadas aos parâmetros
legais. Será preciso rever e analisar todos os documentos e estudos para que seja feito relatório
fundamentado sobre o tema. Também comentou dos efeitos da segregação de massas para os Entes. O
tema é complexo e têm implicações devido ao elevado custo orçamentário e financeiro, até hoje a União
sequer realizou segregação de massas a qual exige seja praticada pelo demais Entes, há muitas questões
como: serviço passado (não contributivo), o custo corrente da previdência, bem como o custo atuarial de
transição para a capitalização. Muitos entes não fizeram o cálculo atuarial para demonstrar essa
externalidade (custo de transição). Por isso, é importante encontrar outros meios necessários para dar esteio
com recursos adicionais essa variável que tem efeitos e não foi considerada no passado. Informou que em
momento oportuno do projeto a equipe de atuários participará de reunião específica para esclarecer os
principais pontos dos estudos e das projeções a serem realizados. Por fim, solicitou sejam reportados os
resultados das junções feitas perante a Cohab sobre imóveis que tem potencial para ser incorporados ao
PSP.
Marionaldo e Elias iram cobrar o retorno da Cohab e sugeriram deixar a questão dos imóveis de forma
genérica na proposta de anteprojeto a ser apresentada.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
Nenhum
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Reunião Fipe, Camprev, Secretaria de Finanças e Prefeitura de Campinas
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- Camprev.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-09092019
Data: 09/09/2019
Local: Sala de reuniões da Presidência do Camprev, de 9h às 10h
Participantes:
Pelo Camprev: Paulo César da Fonseca – Assessor Financeiro e Atuarial, Guilherme C. Rozo Guimarães
– Procurador do Camprev. Pela Fipe: Deborah Regina Rocco Castaño Blanco, Fernando Rodrigues da
Silva, Fabiana Rodrigues de Freitas. Pelo Prefeito e Secretário de Finanças: Dr. Marcelo Pelegrini
Barbosa
Redator da ata:
Fipe
Gravação de Voz:
( x ) Não
( ) Sim. Arquivos
Pauta:
Ação de Improbidade em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de Campinas – autos nº 102596718.2019.8.26.0114.
Objetivos:
Esclarecimentos sobre a ação em curso, solicitação de emissão de Nota Técnica pela Fipe para subsidiar
as defesas.
Relato:
Pelo procurador do prefeito e do secretário de finanças, foi dado um panorama geral sobre a ação em
curso perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de Campinas, bem como sobre a ação direta de
inconstitucionalidade nº 2231529-29.2017.8.26.0000 que transitou em julgado em 13/07/2018. Solicitou
à Fipe a análise e emissão de Nota Técnica quanto a legalidade do repasse do superávit do fundo
previdenciário para o fundo financeiro e a não interferência no equilíbrio econômico financeiro do RPPS,
a fim de subsidiar as defesas que serão apresentadas nos autos.
Pelos representantes da Fipe foi esclarecido que o tema deveria ser formalmente solicitado a
Coordenação do Projeto de Pesquisa para que instituição possa verificar aspectos contratuais e a
pertinência da realização da análise e consequente emissão de nota técnica.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
Nenhum
Encaminhamentos: o Camprev ficou de formalizar o pedido de avaliação do serviço pela Fipe
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Reunião Fipe e Camprev
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- Camprev.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-10092019
Data: 10/09/2019
Local: Camprev das 10h às 12h30min
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente, Elias Lopes da Cruz – Diretor
Financeiro, Anderson Carlos dos Santos - Diretor Previdenciário e Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial, Amanda C. B. Marinho – Assessora de Planejamento e Gestão e Gerson
Guimarães – Assessor da Presidência. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Euclides Augusto de
Queiroz Esteves e Thiago Duarte de Oliveira.
Redator da ata:
Fipe
Gravação de Voz:
( x ) Não
( ) Sim. Arquivos
Pauta:
Legislação das carreiras dos servidores
Objetivos:
Solicitação de reuniões junto ao RH da Prefeitura e da Câmara Municipal de Campinas
Fernando solicitou o histórico de contratação nas carreiras para dimensionamento da força de trabalho
ao longo do tempo. Apresentou a linha do tempo que demonstra os impactos da relação de trabalho na
previdenciária. Por isso é necessário ter histórico e uma fotografia de alguns cargos e carreiras, em
especialmente aquelas que têm aposentadoria especial. Destacou que as informações sejam separadas
por níveis de escolaridade, carreias e os planos de cargos e a respectiva evolução. E destacou a
importância da legislação local, tais como a Lei Orgânica e o Estatuto do Servidor Público para fins de
compreender os efeitos previdenciários; solicitou novamente o envio das informações sobre mortalidade,
apesar dos sistemas Comprev e SISOBI disponibilizarem informações de óbito, mas em formato
diferente. Falou sobre a questão da evolução da Folha de Pagamentos, reajustes e crescimento vegetativo,
refletindo os impactos da relação de trabalho na relação de previdência. Por fim, justificou tais inúmeras
solicitações a fim de cumprir o disposto na Portaria nº 464/2018 e suas instruções normativas, as quais
avaliam como relevante sejam consideradas as referidas informações de RH, especialmente para fins de
testes de aderência e seus efeitos nos estudos e projeções atuariais e para correta avaliação dos
compromissos previdenciais.
Elias destacou a importância do RH da prefeitura para fornecer as informações necessárias.
Anderson relatou sobre a utilização do índice do IPCA/Dieese para reposição do servidor.
Paulo falou sobre legislação do Cadprev e de fazer agendamento de reunião com a área de Recursos
Humanos da Prefeitura para obtenção dos dados. Sugeriu que o Marionaldo poderá ajudar neste sentido
em razão de sua longa experiência na gestão de pessoal.
Anderson relatou a existência de vantagens pessoais - AVP1 e AVP2, esta última judicializada, e um
bônus de cerca de R$ 117 ou R$ 119 que tem a ver com a lei de incorporação antes de 2005. Também
falou acerca de um vale nutricional que tem uma correção e gera impacto na folha. Esse vale nutricional
também é destinado aos aposentados e pensionistas. Também citou sobre o Estatuto do Servidor,
inclusive como Guarda, destacou a Lei nº 12.986/2007, que dispõe sobre a Guarda Municipal. As leis
referentes às carreiras dos servidores são a Lei 12.985/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores dos Município de Campinas e dá outras providências, a Lei
12.986, relativa ao plano de cargos da Guarda Municipal, a Lei 12.987, relativa ao plano de cargos do
Magistério Público Municipal, a Lei 12.988, relativa ao plano de cargos da Fundação Municipal para
Educação Comunitária – FUMEC, e a Lei 12.989, relativa ao plano de cargos dos servidores vinculados
à Orquestra Sinfônica de Campinas.
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Marionaldo comprometeu-se a solicitar junto à Câmara, o Projeto de Lei Complementar para obter a
justificativa da lei que criou o Camprev, porque é possível que haja na justificativa o estudo prévio da
segmentação de massa. Marionaldo relatou a quantidade de 1.800 cargos comissionados.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
Nenhum
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Reunião Fipe e Camprev
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- Camprev.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-10092019
Data: 10/09/2019
Local: Camprev de 15h às 16h
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente, Elias Lopes da Cruz – Diretor
Financeiro, Paulo César da Fonseca – Assessor Financeiro e Atuarial e Amanda C. B. Marinho –
Assessora de Planejamento e Gestão. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Euclides Augusto de
Queiroz Esteves e Thiago Duarte de Oliveira.
Redator da ata:
Fipe
Gravação de Voz:
( x ) Não
( ) Sim. Arquivos
Pauta:
Legislação das carreiras dos servidores
Objetivos:
Solicitação de reuniões junto ao RH da Prefeitura e da Câmara Municipal de Campinas
Marionaldo mencionou estudo atuarial realizado pelo Banco do Brasil, cedido à Fipe para consulta,
considerando o estudo de previdência complementar apresentado e os parâmetros utilizados que podem
servir para o estudo da Fipe.
Paulo mencionou a legislação 12.985 até 12.989 que diz respeito às regras dos servidores municipais
conforme os órgãos ou conforme a categoria. Citou os documentos de fiscalização. No que tange a
reunião de RH na Câmara Municipal, deverão ser observadas as leis nº 15.430 e 15.431 de 2017, que
tratam, respectivamente, dos vencimentos dos cargos efetivos, da remuneração dos cargos em comissão,
estabelece as gratificações, bem como, a revisão geral da remuneração dos servidores da Câmara
Municipal.
Foram propostas as agendas de reuniões para os dias: 17, às 10h, com o Conselho Municipal de
Previdência - CMP e 18, às 14h, possivelmente uma reunião sobre investimentos que será confirmada.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
Nenhum
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Reunião Fipe, Camprev e Secretaria Municipal de Recursos Humanos
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- Camprev.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-11092019
Data: 11/09/2019
Local: Prefeitura Municipal de Campinas, de 10h30min às 12h30min
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente; Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial. Pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura de Campinas:
Airton Aparecido Salvador - diretor de Recursos Humanos e Leandro Lima Romanini - Coordenador
Setorial de Cargos e Salários. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva e Euclides Augusto de Queiroz
Esteves
Redator da ata:
Fipe
Gravação de Voz:
( x ) Não
( ) Sim. Arquivos
Pauta:
Solicitação de dados à Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas
Objetivos:
Compreender a dinâmica da política de Recursos Humanos da Prefeitura no contexto do Plano de
Sustentabilidade Previdenciária;
Utilizar os dados para realização dos testes de aderência e as demais projeções de acordo com a Portaria
MF nº 464/2018, conforme descrito no Projeto de pesquisa.
Relato:
Fernando explicou a importância da pasta de Recursos Humanos no contexto do Plano de
Sustentabilidade Previdenciária e do trabalho da Fipe. Apontou que é essencial analisar os impactos dos
planos de cargos e salários devido a relação entre trabalho e previdência. Destacou duas vertentes: o
crescimento da folha, especialmente as questões do valor vegetativo e do valor do salário. Explicou a
arqueologia dos dados, as informações dos últimos 10 anos para averiguar evolução e tendência, e a
solicitação dos óbitos ao Paulo do Camprev. Citou também o efeito do turnover (rotatividade) e a
reposição de servidores. Em um cenário ideal, haveria relação de 1 x 1 – um servidor que sai é reposto
por um servidor que entra. Por isso, é importante o levantamento da estrutura funcional e demais
detalhamentos da alçada de Recursos Humanos. Mencionou as implicações da idade média do servidor
público em Campinas - que é de 45 anos -, o estatuto do servidor e a lei de carreiras, a 12.985.
Leandro explicou as questões envolvidas nas leis 12.985, 12.986, 12.987 e 12.989. A lei 12.988 trata da
FUMEC. A partir dessas leis começa o plano de revisão salarial. No município de Campinas, a
progressão funcional pode ser vertical e horizontal. A progressão horizontal ocorre a cada três anos e há
11 faixas, equivalendo a 3% da base do salário. A progressão vertical é de 9% aproximadamente,
submetida a um limite na lei de no máximo 2% ao ano.
Fernando destacou que em relação à questão fiscal, até 2015, havia o limite da Lei de Responsabilidade
Fiscal de 45% da RCL era com a folha, em termos globais. Pediu se haveria a possibilidade de separação
de ativo e inativo para saber quanto representa isso. Solicitou também informações sobre os celetistas,
sendo informado da existência de aproximadamente 950 servidores celetistas no serviço público de
Campinas - a maior parte de agentes comunitários de saúde. Há um grupo de aproximadamente 180
professores que entraram em um vínculo sem estabilidade que com base em uma decisão judicial
conseguiram na justiça serem estabilizados. Aos 950, somam-se ainda 350 celetistas da Fumec, 250 da
Setec, 85 do Camprev e perto de 2.000 da Sanasa. Solicitou dados sobre o valor nominal separado e por
categoria.
Marionaldo, que já foi secretário da pasta, explicou que desde a vigência da lei, em março de 2008, os
reajustes seguem a tabela. O Presidente do Camprev expôs a situação da previdência municipal e dos
desafios para a reformulação do regime do Município de Campinas de modo que sejam enfrentados os
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graves desequilíbrios existentes, a partir de medidas que estejam na competência do Ente. Salientou
ainda que o passivo precisa ser controlado e o déficit previdenciário precisa ser equacionado, conforme
pode ser constatado ante ao expressivo aumento do desembolso do Tesouro Municipal para cobertura
desta despesa. Finalizou informando que em razão destes desafios o Camprev e Administração
Municipal convergiram para contratação da Fipe, que detém reconhecida capacidade técnica para
auxiliar no desenvolvimento do projeto de pesquisa para modelagem de alternativas viáveis e
fundamentadas para alterar o quadro informado, com diminuição da pressão orçamentária, que afeta
todas as políticas públicas e para garantir o pagamento de todos os benefícios previdenciários
Airton apontou que não seria possível demonstrar a evolução individual. Citou questões como anuênio
e quinquênio, vegetativo e o valor da folha de pagamento.
Fernando destaca a importância do indicador: valor da folha de pagamento x receita corrente líquida para
se ter uma ideia da evolução da folha e a questão do valor agregado.
Airton falou sobre o valor total da folha e remuneração.
Fernando pediu a base de remuneração separada por categorias, inclusive aquelas que têm aposentadoria
especial, como profissionais de educação, saúde, segurança, procuradores, auditores e músicos da
orquestra que possuem uma regra específica própria. A partir desses dados será possível compreender a
base de cálculo da previdência.
Foi informado pelo setor de RH da existência de “cargo extinto a vagar”, que se refere a uma situação
anterior à Constituição Federal de 1988, quando houve uma transposição de alguns cargos. Em 1992, foi
dada a opção da estabilidade aos detentores destes cargos que também são chamados de sanduíche. Isso
porque quando foi promulgada a Constituição Federal de 1988 os servidores públicos que estavam antes
de 1983 e não tinham estabilidade foram estabilizados. Já os servidores contratados de 1983 a 1988,
segundo o ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), não seriam estabilizados e
poderiam ser demitidos dependendo do órgão. Como aqueles que estavam antes de 1983 tinham Fundo
de Garantia, teriam de fazer uma opção em permanecer com o fundo e não ter estabilidade ou serem
estabilizados e perder o fundo. Em Campinas, esses profissionais conquistaram estabilidade com o
fundo. Esse pequeno grupo de servidores que ainda recebem o fundo de garantia são o “extinto a vagar”.
De 29 de abril de 2004 a 10 de janeiro de 2005, foi implementado o plano de cargos, que terminou
judicializado devido a situação dos professores em nível superior e dos cargos com vantagem pessoal 1
e vantagem pessoal 2 (abreviatura de vp1 vp2). Devido a esses fatores, Campinas tem a folha
judicializada. Em relação aos procuradores, há um projeto de lei na Câmara com objetivo de estabelecer
novo plano de cargos, excluindo os inativos, que terá impacto de R$ 61 milhões. Os procuradores
também recebem uma gratificação chamada Gip, além de sucumbência em torno de R$ 8 milhões.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
Ofício 05/2019 – PSP-Fipe-Camprev: Objeto: Dados e informações relativas à evolução da folha de
pagamentos e da relação de trabalho que impactam no RPPS.
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Reunião Fipe, Camprev e Câmara Municipal de Campinas
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- Camprev.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-13092019
Data: 13/09/2019
Local: Câmara Municipal de Campinas de 9h às 11h30min.
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente; Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial. Pela Câmara Municipal de Campinas: Antônio Pedro Rodrigues - Secretário Geral
e dois representantes: um da assessoria do Gabinete da Presidência e outro da área de RH. Pela Fipe:
Fernando Rodrigues da Silva (Coordenador de Pesquisa).
Redator da ata:
Fipe
Gravação de Voz:
( x ) Não
( ) Sim. Arquivos
Pauta:
Participar dos representantes do Poder Legislativo dos objetivos do Projeto de Sustentabilidade
Previdenciária do Camprev desenvolvido pela Fipe;
Solicitar normas e dados da política de recursos humanos da Câmara para subsidiar o desenvolvimento
do Projeto de Pesquisa.
Objetivos:
Compreender a dinâmica da política de Recursos Humanos da Câmara no e a evolução e seus impactos
no RPPS;
Receber os dados e informações nos padrões solicitados no Ofício nº 05 – Fipe- Camprev para propiciar
a formatação da base dados e assim realizar os testes de aderências e as simulações pertinentes ao Projeto
de Sustentabilidade Previdenciária Camprev-Fipe.
Relato:
O Presidente do Camprev expôs a situação da previdência municipal e dos desafios para a reformulação
do regime do Município de Campinas de modo que sejam enfrentados os graves desequilíbrios
existentes, a partir de medidas que estejam na competência do Ente. Salientou ainda que o passivo precisa
ser controlado e o déficit previdenciário precisa ser equacionado, conforme pode ser constatado ante ao
expressivo aumento do desembolso do Tesouro Municipal para cobertura desta despesa. Finalizou
informando que em razão destes desafios o Camprev e Administração Municipal convergiram para
contratação da Fipe, que detém reconhecida capacidade técnica para auxiliar no desenvolvimento do
projeto de pesquisa para modelagem de alternativas viáveis e fundamentadas para alterar o quadro
informado, com diminuição da pressão orçamentária, que afeta todas as políticas públicas e para garantir
o pagamento de todos os benefícios previdenciários;
Fernando explicou a importância da pasta de Recursos Humanos no contexto do Projeto de
Sustentabilidade Previdenciária e do trabalho da Fipe. Apontou que é essencial analisar os impactos dos
planos de cargos e salários devido a relação entre trabalho e previdência. Destacou dois aspectos
importantes que afetam o custo previdenciário referentes ao crescimento da folha, de caráter vegetativo
e referente a política de aumento ou de reposição inflacionária. Explicou a necessidade de levantamento,
se possível dos últimos 10 anos para averiguar a tendência observada e para ser encaminhados ao
Camprev. Citou também o efeito do turnover (rotatividade) e a reposição de servidores. Por fim, solicitou
a base de remuneração separada por categorias.
Na sequência o Sr. Pedro informou que representava o Presidente da Câmara; fez diversas perguntas
sobre a situação previdenciária municipal, destacou a necessidade de transparência sobre a questão muito
complexa que interessa toda sociedade, colocou a assessoria e os servidores responsáveis pela área de
RH da instituição a disposição para realizar os levantamentos necessários;
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Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
Ofício 05/2019 – PSP-Fipe-Camprev - Objeto: Dados e informações relativas à evolução da folha de
pagamentos e da relação de trabalho que impactam no RPPS.
Encaminhamentos: Estabelecidos os contatos as partes ficaram de tomar as providencias debatidas na
reunião para atendimento as solicitações. Ficando combinado a possibilidade de haver futuros encontros
para eventuais esclarecimentos;
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Reunião Fipe, Camprev e Conselho Municipal de Previdência
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Contrato n° Nº 14/2019, protocolo SEI- Camprev.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-17092019
Data: 17/09/2019
Local: Camprev das 10h às 12h
Participantes: Pelo Camprev: Conselho Municipal de Previdência, Marionaldo Fernandes Maciel –
Diretor Presidente; Elias Lopes da Cruz – Diretor Financeiro, Amanda C. B. Marinho – Assessora de
Planejamento e Gestão, Gerson Guimarães – Assessor da Presidência e Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Euclides Augusto de Queiroz Esteves e
Thiago Duarte de Oliveira
Redator da ata:
Fipe
Gravação de Voz:
( x ) Não
( ) Sim. Arquivos
Pauta: Apresentação do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária ao Conselho Municipal de Previdência
Objetivos:
Detalhar o processo de estudos e análises do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária ao Conselho
Municipal de Previdência
Fernando, representando a equipe da Fipe, apresentou o contexto do Projeto de Sustentabilidade
Previdenciária, produtos que serão entregues ao final do trabalho, as vertentes de análise - econômica,
financeira, atuarial, patrimonial, orçamentária e fiscal e os respectivos profissionais. Explicou a
necessidade de uma modelagem complexa, uma vez que se pode tratar no futuro de três regimes: regime
de caixa, da segmentação de massas e da previdência complementar. Expôs comparativos sobre o número
de servidores no Regime Geral e no Regime Próprio e também a relação de dependência entre ativos e
inativos, a divisão dos regimes e, muitas vezes, a realização de transposição - que é a migração, em geral
do regime geral para o regime próprio.
Marionaldo relatou uma transposição de regime em Campinas, em 1991. Comentou a história do Camprev,
que começou em 1965, com a criação do Instituto de Previdência dos Municipiários de Campinas (IPMC),
sucedido pelo Departamento de Previdência (DPS) e posteriormente pelo Camprev em 2004.
Fernando relatou as mudanças e consequentemente os problemas demográficos, a importância da relação
entre Receita Corrente Líquida x a relação de trabalho e previdência e a necessidade de discutir a
previdência de forma estratégica. Falou sobre a portaria 464/2018, a segmentação de massa que foi
realizada em Campinas em 2004 antes da portaria 403/2008, que legisla sobre o tema. Detalhou o termo
de referência que contém seis produtos a serem entregues: A) crítica e estatísticas dos segurados; B) análise
de aderência das hipóteses atuariais; C) notas técnicas atuariais; D) análise situacional atuarial, DRAA e
cenário-base; E) cenários para equilíbrio financeiro e atuarial (EFA) e F) Plano de Sustentabilidade
Previdenciária. Também detalhou a Estrutura Analítica de Projeto (EAP). Discorreu sobre a solvência do
plano e o fato de não ter havido estudo atuarial em 2004, quando houve a segmentação de massa do
Camprev. Citou o pagamento de forma diferida com condições de suportar e uma política de remuneração
e como essa política afeta a previdência.
Gerson explanou a respeito da queda na atividade econômica e consequentemente da arrecadação de
tributos no município de Campinas e da necessidade de considerar essa realidade.
Conselheira Guida abordou a questão do mercado como sustentação da previdência, o fundo financeiro e
a contratação de pessoal. Indagou se havendo mais concursos haverá aumento da massa que poderia
contribuir e fortalecer o regime.
Marionaldo citou que a arrecadação de Campinas está estagnada em R$ 5 bi, há 3 ou 4 anos, devido ao
período de recessão.
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Fernando explicou o contexto anterior à portaria 403/2008, quando a relação era de 2 x 1 entre ativos e
inativos; o efeito do serviço passado antes da previdência contributiva e antes da emenda 20/98; a questão
do tempo na certidão de tempo de serviço e depois tempo de contribuição; o critério contributivo como
definição do tema; a Emenda Constitucional 41/2003 que enfrenta a integralidade, ao apresentar o cálculo
dos proventos a partir da média de contribuições recolhidas, como regra geral, e o fim da paridade de
remuneração entre servidores ativos e inativos, possibilitando o reajuste dos benefícios dos inativos
conforme o índice de correção aplicado aos benefícios do INSS, consolidou a contribuição sobre os
proventos das aposentadorias e pensões da parcela que supera o limite do teto dos benefícios do Regime
Geral, por isso, que afeta também a taxa de reposição, a capacidade de suportar o plano de previdência, por
isso a questão da análise do passado porque ele continua sendo pago uma vez que o sistema do regime de
caixa pressupõe um pacto de gerações, então a importância do indicador da Receita Corrente Líquida e
também a Lei de Diretrizes e Bases e os valores da educação, tudo isso que impacta diretamente no
município.
Paulo lembrou que o slide da apresentação que contém valor simulado, será detalhado com dados próprios
da realidade de Campinas, assim que as análises forem realizadas.
Conselheiro Sidnei discorreu sobre a substituição de mão de obra; a questão da reposição no modelo de
repartição que é diferente da capitalização; que o plano previdenciário capitalizado suspende a reposição
de 1 x 1; que o problema passado tem um efeito mitigado; que o fundo financeiro tem diminuído; a relação
de trabalho realmente é diferenciada; e acerca dos gastos de 2004 em diante, possui estudo sobre isso.
Fernando comentou que pode colocar à disposição um estudo realizado que desconsidera a relação de
trabalho e não apresenta custo de transição atuarial. Entretanto, o objetivo é justamente fazer o estudo
atuarial e calcular o custo de transição, a fim de obter o retrato mais fiel da previdência e adotar as melhores
medidas.
Conselheira Guida indagou se esse tipo de trabalho de análise tem sido adotado em outros locais e quais
soluções foram apresentadas.
Fernando relatou o trabalho desenvolvido por Marcelo Caetano, que coordenou o grupo de estudos sobre
a Reforma da Previdência no Governo Temer, o que permitiu através da Secretaria de Previdência, a
instituição de Grupo de Trabalho para estudo da Portaria nº 403/08, para sua devida atualização, da qual
originou o texto da Portaria 464/18. Também lembrou sobre a importância de estudos para instituir o regime
de previdência complementar, principalmente, se pode diminuir o passivo atuarial, pois além da
previdência complementar para diminuição do passivo, pode-se propor o aumento de alíquota e/ou o
aumento do tempo de contribuição, medidas que estão sendo amplamente debatidas no contexto da
Reforma Previdenciária. A capitalização depende da situação do município por isso a importância deste
projeto para verificar a real situação no município de Campinas, o custo de transição e as formas de
amenizar esse custo. Explicitou o contexto de análise de outros entes como os estados do Rio de janeiro,
São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, Distrito Federal e a cidade de Goiânia. Citou
o caso de aposentadoria por invalidez do município de São Paulo, em que o benefício concedido pelo
município era mais benéfico que o benefício concedido pelo INSS.
Conselheiro Sidnei expôs a questão de estudo pautado nas tábuas atuariais e o efeito da reforma
previdenciária e indagou se o estudo está levando em consideração as possibilidades de alteração da
reforma previdenciária. Discorreu sobre a despesa projetada, arrecadação e pagamento posterior.
Fernando falou sobre os fatores e variáveis do estudo; sobre o tempo de contribuição, a duração e valor do
benefício. Comentou sobre alíquota suplementar que foi colocada no projeto de São Paulo, que alterou
significativamente os estudos realizados anteriormente, mas que não resolve definitivamente o problema
de longo prazo, como o aumento da expectativa de vida e o crescimento vegetativo da folha. Mencionou a
questão do momento de transição da reforma, da PEC paralela de Tasso Jereissati, mais de 30 variáveis e
condições pré-definidas, a questão da proposta paramétrica que são as alterações propostas na reforma, a
reforma paralela e o trabalho com cenário conservador e simulação com alguns pontos.
Amanda considerou que diante de um cenário pessimista, uma decisão com efeito conservador não é ruim.
Citou as medidas mais amargas que estão na reforma.
Paulo falou sobre a possibilidade de uma opção mais amena e sobre a nova modelagem da portaria 464.
Gerson citou que a reforma não abrange os entes, estados e municípios.
Elias ressaltou a contratação da Fipe e aprovação da reforma.
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Marionaldo detalhou o processo de nascimento do Camprev, que nunca existiu o plano de transposição
com R$ 600 milhões de déficit, que ou se adere à reforma ou apresenta o plano de sustentabilidade do
regime. Justificou a contratação da Fipe para estudar transição pois em 2004 não houve estudo, inclusive
considerando a Câmara, Setec, Fumec e o próprio Camprev.
Elias abordou a arrecadação abaixo do esperado e o fato de o Camprev ser apenas uma autarquia que não
faz moeda, ou seja, não tem dinheiro; que em três anos chega-se a um déficit de R$ 1 bilhão. Destacou a
importância do projeto de sustentabilidade previdenciária e que não vai ser possível realizar tudo.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
Slides do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária
Encaminhamentos:
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Reunião Fipe e Camprev
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- Camprev.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-17092019
Data: 17/09/2019
Local: Camprev, de 14h às 15h20min
Participantes: Pelo Camprev: Amanda C. B. Marinho – Assessora de Planejamento e Gestão. Pela Fipe:
Fernando Rodrigues da Silva, Euclides Augusto de Queiroz Esteves, Thiago Duarte de Oliveira e Flávio
Bacellar.
Redator da ata:
Fipe
Gravação de Voz:
( x ) Não
( ) Sim. Arquivos
Pauta: Investimentos
Objetivos:
Conhecer os processos da área de investimentos do Camprev
Considerando que se trata de uma reunião exploratória, o projeto de sustentabilidade também tem por
objetivo uma análise técnica de ALM, de forma a verificar se o investidor ao tomar ações a partir do
comportamento dos passivos e pela gestão dos riscos, obtém uma maior probabilidade de sucesso, bem
como, a análise do requisitos e níveis do Pró-gestão em relação aos investimentos realizados pelo Camprev.
Amanda falou sobre a razão dos ativos e passivos.
Flávio pediu informações sobre as aplicações do instituto, a partir dos requisitos e níveis do Pró-gestão
sobre investimentos. Citou-se o programa no município de Jundiaí, onde já está certificado no nível 4.
Campinas está no nível 1, com reuniões mensais, ata no portal de transparência, comitê com três membros
certificados e já publica as reuniões, geralmente é uma orientação genérica.
Flávio perguntou se o Camprev tem ALM (Asset Liability Management), uma análise sobre o casamento
dos fluxos futuros de despesas previdenciárias com a carteira de investimentos, no sentido de garantir a
cada instante futuro que o fundo de investimento tenha reserva suficiente líquida para fazer frente à despesa,
e no geral maximizando a rentabilidade da carteira e minimizando os riscos.
Amanda disse que o Camprev não tem ALM, mas possui um consultor de apoio que é a LDB a qual faz
análise de fundos para investimentos. Atualmente, a equipe dedicada a essa área no instituto é formada por
Amanda, Assessora de Planejamento e Gestão; Luísa, suporte; e Nelson que faz o trabalho de Tesouraria e
movimentação dos bancos.
Amanda destacou que o comitê de investimentos do Camprev tem o papel de recomendar.
Falou-se também do nível 2 do pró-gestão - cronograma de atividades que contempla: comitê com três
membros, amortização de mais de 80% recuperado, sendo que, a prestação de contas é trimestral junto ao
Conselho Municipal de Previdência.
Flávio indagou sobre a forma de credenciamento.
Amanda explicou que segue o modelo da Secretaria de Previdência.
Também se abordou a estrutura societária e o exercício profissional de administração de carteiras de valores
mobiliários, conforme estabelece a norma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 558.
Flávio perguntou se haveria um título marcado na curva para análise.
Amanda informou que Denilson e Jonathan são os servidores que estão cuidando do pró-gestão. Também
informou que solicitou uma ALM para consulta e verificação; que ela gostaria de ver um título marcado
na curva.
Falou-se também sobre o critério de escolha e indexador: antes era utilizado o ICVM (Instrução CVM),
hoje, é o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor).
Flávio perguntou a respeito da origem dos 4% (meta de rentabilidade anual dos investimentos).
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Amanda apontou que desde sua entrada na instituição já havia esse índice. Citou um cálculo atuarial com
superávit que está adequado ao cenário atual.
Destacou-se que faltam no mercado serviços específicos para atendimento dos RPPS.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
Nenhum
Encaminhamentos:
Análise do Flávio para relatório sobre investimentos.
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Reunião Fipe e Camprev
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- Camprev.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-17092019
Data: 17/09/2019

Local: Camprev, de 15h40 às 16h30min

Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente e Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva e Thiago Duarte de Oliveira
Redator da ata:
Fipe
Gravação de Voz:
( x ) Não
( ) Sim. Arquivos
Pauta: Apresentação do andamento do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária ao Prefeito Municipal
de Campinas e Secretarias
Objetivos:
Debater e apontar objetivos de curto, médio e longo prazo do projeto
Briefing da reunião com equipe do prefeito e secretarias municipais acerca do Projeto de Sustentabilidade
Previdenciária;
Situar a equipe do Camprev do andamento do projeto;
Alterações no cronograma, conteúdo e entrega de relatórios e produtos;
Pelo Camprev foi exposto o objetivo da presente reunião que visa orientar apresentação ao prefeito e
Campinas e membros das principais secretarias municipais que cobram resultados do projeto de pesquisa
realizado pela Fipe; Neste contexto, a Fipe deve informar os dados e cenários encontrados até o momento
e apontar o que pode ser realizado a curto, médio e longo prazo, dentro do cenário atual, em que há
incertezas quanto a tramitação e os resultados da PEC nº 06/2019, sendo necessário focar em proposições
que estejam no âmbito da competência do Munícipio, observado o status do projeto de pesquisa e o
desenvolvimento das etapas até a presente data, bem como embasado em análises de experiências exitosas
em RPPS, defluem algumas importantes constatações que devem ser apresentadas a equipe do executivo
municipal:
Apresentar modelagem para criação de um fundo com base no artigo 249 da Constituição Federal, o qual
deve receber aportes de bens, direitos, patrimônios e recebíveis, a exemplo do fluxo da dívida ativa,
imóveis, dividendos da Sanasa, e outros bens passíveis de compor o referido fundo que dará capacidade ao
município de transferir vidas do fundo financeiro (deficitário) para o fundo previdenciário (capitalizado e
superavitário);
Apresentação de um projeto sustentável de Previdência Complementar, devidamente embasado em estudos
atuariais;
Revisão da segmentação de massa, destacando a possibilidade de compra de vidas por parte do fundo
superavitário, criando uma segmentação dinâmica.
Citaram como referência a modelagem realizada no município de Goiânia.
Pela Fipe foi dito que as proposições e as orientações são importantes para direcionar a realização dos
trabalhos. As diretrizes serão assimiladas ao projeto de modo atender a agenda governamental, que
compreendemos pressupõe a prévia realização de debates, inclusive de natureza social e as tramitações
internas até o encaminhamento de proposição para Câmara, caso esta seja a decisão final. Tais novas
orientações precisarão ser feitas à luz das disposições contratuais, pois isso deve acarretar necessidade de
ajustes no contrato e/ou a descrição das modificações propostas em ata específica para adequar o
cronograma de serviços e dos entregáveis.
Outro aspecto tratado e informada pela Fundação foi a falta de estudos para instituição da segmentação de
massa em 2004. A instituição dos fundos foi importante avanço no sentido de viabilizar poupança
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previdenciária, mas deve ser reanalisada a luz das novas regras atuariais e nas possibilidades do Ente. Um
dos aspectos sentidos no rol de documentos entregues pelo Camprev é a possibilidade de não ter sido feito
estudo de impacto, e por consequência não ter sido identificado o custo atuarial de transição, cujos os
efeitos se fazem sentir agora com a maturidade dos servidores, aumento de aposentadorias acrescidas nos
problemas de decorrentes da crise fiscal que afetam a capacidade do Ente em suportar a manutenção do
atual modelo. Foi salientado que tais preocupações da lei de responsabilidade fiscal para os impactos da
introdução da capitalização nos regimes previdenciários no máximo projetava os efeitos em 4 (quatro)
anos. Temos vislumbrado pelas análises preliminares que há necessidade de revisão da segmentação de
massas, mediante a reforços de recursos para fazer frente ao custo de transição e também garantir a
transposição de vidas, uma vez que o regime previdenciário a luz do disposto no Artigo 40 da CF é
solidário. O levantamento de ativos e bens e direitos precisa ser finalizado e quantificado para que o atuário
estabeleça a modelagem da segmentação por compras de vidas ou transferência de passivos entre os fundos,
desde que haja recursos para induzir superávit com margem de segurança.
Alteração na entrega de produtos. Consta do contrato que no relatório de 03 deve constar os testes de
aderência e no relatório 04, entre outros produtos, deverá ser entregue as Notas Técnicas Atuárias
Complexas. A Fipe tem visto o esforço do Camprev em solicitar os documentos necessários para referidos
testes de aderência. Contudo, por nunca ter sido realizado tais testes, percebemos dificuldades para que os
Entes encaminhem referidos documentos e dados. Por isso, a entrega do relatório 03 deverá ser postergada
para a primeira quinzena de outubro. Avaliamos ser necessário estabelecer data limite para entrega dos
dados, informações e demais insumos para o estudo em questão. Assim, a Fipe propõe o prazo máximo até
30 de setembro para que o Camprev reitere os pedidos para envio da documentação. Caso os insumos não
estejam disponíveis até aquela data, solicitamos autorização para elaboração e entrega das Notas Técnicas
Atuariais em substituição aos testes de aderência, os quais constarão do relatório 04.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata): Encaminhamentos:
Ficou acertado a necessidade de ajustar o objeto do contrato aos serviços e cronograma para atender à
necessidade de envio de proposição ao envio com fundamentos técnicos, conforme o rol de orientações
proposta pelo Camprev na reunião. E as quais serão objeto de análise e de efetivação pela Fipe. E que tais
orientações devem ser observadas na prestação de contas do projeto a ser realizada na Sede da Prefeitura
perante o Prefeito e sua equipe no dia 20/09.
Também ficou ajustado o estabelecimento de data limite para envio dos insumos para os testes de aderência
(30/09) e a substituição ou a inversão da entrega dos testes de aderência do Relatório 03 pela Nota Técnicas
Atuariais do Relatório 04. A previsão da entrega do relatório 03 fica postergada até a primeira quinzena de
outubro. Tais modificações estão justificadas conforme informado acima.
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Reunião Fipe, Camprev, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos, Secretaria Municipal de Relações Institucional e Secretaria
Municipal de Finanças
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- Camprev.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-20092019
Data: 20/09/2019
Local: Prefeitura Municipal de Campinas, de 10h30min às 12h45min
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente; Elias Lopes da Cruz – Diretor
Financeiro, Anderson Carlos dos Santos - Diretor Previdenciário e Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Deborah Regina Rocco Castaño Blanco,
Euclides Augusto de Queiroz Esteves, Fabiana Rodrigues de Freitas, Thiago Duarte de Oliveira e Suzana
Vier. Pela Prefeitura: Michel Abrão Ferreira - Secretário Municipal de Governo, Peter Panutto Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, Wanderley de Almeida – Secretário Municipal de Relações
Institucionais e Tarcísio Galvão de Campos Cintra – Secretário Municipal de Finanças.
Redator da ata:
Fipe
Gravação de Voz:
( x ) Não
( ) Sim. Arquivos
Pauta:
Apresentação do andamento do Plano de Sustentabilidade Previdenciária
Objetivos:
Avaliação geral do Plano de Sustentabilidade Previdenciária;
Compartilhamento dos estágios e evolução do projeto;
Agenda institucional.
O diretor-presidente do Camprev, Marionaldo deu início à reunião, apresentando o trabalho de
elaboração do Plano de Sustentabilidade Previdenciária do município de Campinas, pela Fipe. Explicou
aos secretários presentes a importância do trabalho denso que está sendo realizado, com o levantamento
de informações a respeito de todas as áreas da Prefeitura. Dado o tamanho e a importância do projeto
vários institutos de previdência já aguardam a modelagem que Campinas adotará, em função das análises
de diversas vertentes que estão sendo realizadas. Informou que o tema já foi apresentado em detalhes
para acompanhamento e aprovação do Conselho Municipal de Previdência e ao Conselho Fiscal do
Camprev.
Fernando Rodrigues deu início à apresentação explicando que em face de desequilíbrio financeiro e
atuarial e da necessidade de garantir a solvência do RPPS e também da Prefeitura, a Fipe está elaborando
um Plano de Sustentabilidade Previdenciária para Campinas, com objetivo de formar um sistema
previdenciário sustentável, cujo modelo levará em conta as vertentes atuarial, financeira, orçamentária e
jurídica. Apresentou linha do tempo dos principais acontecimentos da previdência de Campinas; análise
do cenário nacional e local, no contexto da Reforma da Previdência em tramitação no Congresso; as
etapas do trabalho; a Estrutura Analítica de Projetos (EAP) do Plano de Sustentabilidade Previdenciária;
cronograma; a modelagem complexa e as premissas a que este tipo de trabalho está submetido. Abordou
a Portaria MF n° 464/2018, que trata das normas gerais de atuária para RPPS e o Termo de Referência
cujo conteúdo detalha os produtos a serem entregues pela Fipe à Prefeitura de Campinas. Entre os itens
do diagnóstico da previdência dos servidores municipais de Campinas, consignou que falta explicitação
social do déficit do RPPS. Devido ao superávit do Fundo Previdenciário (FP), o déficit geral, advindo
do Fundo Financeiro (FF), tem ficado em segundo plano, sem resolução. Até o momento, identificou-se
déficit de R$ 27 bilhões que é resultado líquido da junção dos dois fundos e que são necessários 7
exercícios para bancar o déficit. A Receita Corrente Líquida de 2018 foi de R$ 4.3 bi e o déficit financeiro
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da previdência de R$ 507 milhões (repasse do Tesouro para cobertura da insuficiência do FF). Lembrou
que em momento de crise, diminui a receita da administração. Apresentou o contexto da previdência do
servidor em âmbito nacional, a dívida ativa dos estados e municípios, comparação entre a Despesa com
Pessoal/RCL e Insuficiência do RPPS/RCL de estados em 2016 a fim de contextualizar o que ocorre em
Campinas. Expôs prévia de indicadores gerenciais e evolução da dívida ativa de Campinas. Explicou
que a recuperação de créditos da dívida ativa pode se dar com a criação de uma Sociedade de Propósito
Específico (SPE), como fez o Estado do Rio de Janeiro, que, com a Lei 7.040/2015, autorizou a
securitização e criou a Companhia Fluminense de Securitização (CFSEC), ou a criação de um Fundo
Especial de Créditos Inadimplidos e Dívida Ativa (FECIDAT), como fizeram, em outubro de 2015, o
Município de Niterói e o Estado de Minas Gerais, com a Lei 22.606/2017. O artigo 249 da Constituição
Federal elenca como alternativas para assegurar recursos para o pagamento de proventos de
aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos
recursos dos respectivos tesouros, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de
qualquer natureza (imóveis, aluguéis, dívida ativa e serviços e concessões), mediante lei que disporá
sobre a natureza e a administração desses fundos. Também há a alternativa de aumento de alíquota e
criação de Previdência Complementar. Explanou a respeito do Custo Atuarial de Transição em Cenário
de Segregação de Massas e instituição de Regime Complementar. Entre as proposições que podem ser
apontadas até o momento, listou: reformulação dos fundos previdenciários, segmentação dinâmica,
modelagem de ativos e passivos, previdência complementar e medidas adicionais. Ao fim, abriu a
discussão sobre a agenda da administração municipal.
Na eventualidade de ser necessária a reposição dos recursos do superávit do Fundo Previdenciário
utilizado para pagar os proventos do fundo financeiro, Tarcísio indagou se não seria melhor dar início
ao parcelamento que atualmente pode ser realizado em 240 meses, mas que a PEC da Reforma da
Previdência muda para 60 meses. Indicou resolver esta questão nas próximas quatro semanas.
Peter questionou se a PEC não irá colidir com o trabalho no Camprev. Fernando respondeu que a Fipe
está acompanhando a PEC, contudo, o município pode e deve realizar vários atos no âmbito de sua
competência institucional. Além disso, a Portaria 464 já se antecipou à reforma e promoveu diversos
ajustes no regulamento que interessam ao Município de Campinas.
Wanderley debateu a forma de tramitação de projetos de lei na Câmara Municipal (juntos ou separados)
e prazos. Destacou que o projeto de lei sobre Previdência Complementar precisa ser enviado à Câmara
ainda este ano para análise dos vereadores lembrando que a Casa Legislativa entra em recesso na segunda
quinzena de dezembro. O fluxo da dívida também precisa de lei complementar.
Houve questionamentos se é possível criar fundo e colocar de forma genérica a questão de bens e
patrimônios. Também se indagou se é possível separar PL de Previdência Complementar de aporte de
ativos.
Especialistas da Fipe indicaram que até o final de outubro será possível apresentar esboço de PL.
Ficou agendada reunião com prefeito no dia 18 de outubro. E em 10 dias a realização de reunião com
Conselho Municipal de Previdência para a devida prestação de contas do projeto.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
Slides sobre o andamento do Plano de Sustentabilidade Previdenciária do município de Campinas
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Reunião Fipe, Camprev e gabinete do Vice-Prefeito
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- Camprev.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-20092019
Local: Prefeitura - sala de reuniões do vice-prefeito, de 15h25min às
Data: 20/09/2019
16h30min
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente; Elias Lopes da Cruz – Diretor
Financeiro e Anderson Carlos dos Santos - Diretor Previdenciário. Pela Fipe: Deborah Regina Rocco
Castaño Blanco, Fernando Rodrigues da Silva e Fabiana Rodrigues de Freitas. Pela Prefeitura: Henrique
Magalhães Teixeira Vice-prefeito, Sérgio Abner - assessor
Redator da ata:
Fipe
Gravação de Voz:
( x ) Não
( ) Sim. Arquivos
Pauta:
Bens imóveis do INSS e/ou União passíveis de repasse ao Camprev
Objetivos:
Esclarecimentos sobre o andamento das tratativas acerca do inventário dos imóveis do INSS e o/ou
União localizados no município de Campinas
Relato:
Pelo assessor do vice-prefeito foi informado que verificou a existência dos seguintes imóveis do INSS
que possam ser de interesse do Camprev:
2 na rua General Osório
1 na Barão do Jaguar
1 na Campos Elíseos
Pela Fipe foi sugerido o encaminhamento de ofício pela PMC à Superintendência do INSS em São Paulo
- Sudeste I, demonstrando o interesse e solicitando a relação dos imóveis localizados no município de
Campinas. Os representantes ficaram de encaminhar minuta para que seja realizada a referida solicitação
ao INSS.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
Nenhum
Encaminhamentos: a Fipe ficou de redigir e encaminhar ao Camprev o ofício para que ele
retransmita à Prefeitura.
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4.3.
Ano

1965

1968
1977
1988
1991
1995
2004
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LINHA DO TEMPO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
Lei
Lei nº 3.201/1965 – criação do IPMC - Instituto de Previdência dos Municipiários de Campinas, pagamento de pensões e benefício assistencial (assistência
médica, cirúrgica, hospitalar e odontológica), o pagamento das aposentadorias era de responsabilidade de cada órgão.
Resolução nº 313/1965 – criação da Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores da Câmara - CAPSCMC, que pagava somente pensões dos
servidores falecidos do Legislativo e assistência médica.
Lei nº 3.266/1965 - desvinculou os servidores da Câmara Municipal de Campinas do IPMC.
Lei nº 3.517 – alterou a Lei nº 3.201/1965, instituiu-se que o Presidente do IPMC, seria nomeado pelo Prefeito Municipal, devendo a escolha recair em
nome constante de uma lista tríplice, indicada pelo Conselho Deliberativo do IPMC.
Lei nº 3.665/1968 - instituiu o quadro de pessoal do Instituto de Previdência dos Municipiários de Campinas, constou quadro de pessoal com os cargos de
provimento efetivo e a organização baseada nos conceitos de cargo, classe e função gratificada.
Lei nº 4.725/1977 – alterou os dispositivos da Resolução nº 313/1965, de criação da CAPSCMC
Promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil
Lei nº 6.888/1991 – estabelece o Regime Próprio dos servidores municipais de Campinas, reorganiza e atribui competência ao IPMC.
Lei nº 8.442/1995 – o IPMC foi extinto e seu patrimônio foi incorporado a Administração Municipal e criou-se o Sistema de Previdência do Servidor
(SPS), por meio da Coordenadoria Especial de Previdência dos Servidores.
Lei Complementar nº 10/2004 – criação do Camprev com a previsão da estrutura Administrativa relativa aos Conselhos - Deliberativo e Fiscal - Junta
de Recursos e a Diretoria Executiva. Também foi realizada a Segmentação de Massas, com a criação de dois fundos: Financeiro e Previdenciário,
respectivamente, o primeiro responsável pelas arrecadações dos servidores admitidos até 30 junho, enquanto que o segundo, responsável pelas
contribuições dos novos servidores admitidos.
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4.4.

Cód.

LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Secretaria*

Tipo de Lote

Rua Serra do
Mirante, nº 65

SMCASP

Rua Guilherme
Plassman
Rua Orlando
Corrêa

SME
SME
SME
SME
SME
SME
SME
344241810001
326314520192
343231780575
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SMA
SMA
SMA

DISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E OUTROS BENS PATRIMONIAIS
RRPS do Município de Campinas
Localização do
Bairro/Região
Área
Aproveitamento
Valor
imóvel

Gleba
Lote
Lote

Vila Nova São
José

Patrimônio que estava de posse da
Associação Comercial e Industrial de
Campinas - ACIC, e está sendo
gradativamente integrado ao patrimônio
público e já foi parcialmente desocupado
pelo antigo ocupante.
Aguardando sondagem. Projeto padrão para
adequação de implantação.
Aguardando sondagem. Projeto padrão para
adequação de implantação.
Incluído em TAC para implantação e
elaboração dos projetos.
Aguardando sondagem. Projeto padrão para
adequação de implantação.
Realizada a sondagem. Projeto padrão N.E.
para adequação de implantação.
Realizada a sondagem. Projeto padrão N.E.
para adequação de implantação.

7.000,00 m²

DIC I
Itajaí

Rua da Natação

Vila Olímpia

Rua Alaor Faria
de Barros
John Boyd
Dunlop
Avenida Ruy
Rodrigues
Área em parceria
com o estado defronte ao
CDHU

Parque dos
Pomares
Campo Grande
(*)
Ouro Verde (*)
Aparecidinha
(*)
Jd. Samambaia
Taquaral
Pq. Itália

Observação

Realizada a sondagem. Projeto padrão N.E.
para adequação de implantação.
R$ 2.286.627,84
R$ 2.211.497,01
R$ 493.701,58
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Cód.

Secretaria*

Tipo de Lote

411151960376

SMA

326441673110

SMA

326344690001
326352070211
326352070001
326352070086
326352070061
326352070186
326352070161
326352070136
326352070111

SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA

P. Pedestre
Lote, cedido à
União
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

342124780001

SMA

Lote

326314830851
326314830890
326414210617
326441670748
341324990235
316241190155
316241390218
316162850272
316241350001
316162680001

SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA

EPC
EPC
EPC
EPC
Casa
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
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DISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E OUTROS BENS PATRIMONIAIS
RRPS do Município de Campinas
Localização do
Bairro/Região
Área
Aproveitamento
Valor
imóvel
Jd. Monte Belo
R$ 151.835,61
Res. Vila Verde

R$ 8.376.903,92

Taquaral
Lago do Café
Lago do Café
Lago do Café
Lago do Café
Lago do Café
Lago do Café
Lago do Café
Lago do Café
Av. Júlio
Prestes
Taquaral
Taquaral
Galleria
Res. Vila Verde
Jd. Vovô
TIC
TIC
TIC
TIC
TIC

R$ 3.044.364,54
R$ 3.329.417,40
R$ 1.890.850,64
R$ 950.176,20
R$ 950.176,20
R$ 950.176,20
R$ 950.176,20
R$ 950.176,20
R$ 950.176,20
262,87 m²

92,55 m²

R$

941.783,47

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.404.720,00
1.784.582,08
5.329.042,44
3.628.554,66
268.930,52
1.650.662,80
2.013.028,24
3.004.336,31
1.600.441,43
2.010.984,99

Observação
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Cód.

Secretaria*

Tipo de Lote
Praça Estacionamento
Praça Estacionamento
Praça Estacionamento
Praça Estacionamento
Praça Estacionamento
Remanescente
Remanescente
AllVaso *med.
Aprox.

316162680077

SMA

316241840002

SMA

316241840052

SMA

316241840060

SMA

316134640001

SMA

342124540016
342124540001

SMA
SMA

342124540086

SMA

336142420001

COHAB

ZM1

342162720277

COHAB

ZM2

326414210617

COHAB

ZAE-A

342154170165

COHAB

ZC4

326441673110

COHAB

ZR

CI 5334

DISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E OUTROS BENS PATRIMONIAIS
RRPS do Município de Campinas
Localização do
Bairro/Região
Área
Aproveitamento
Valor
imóvel

01 - Área ao lado
do Vida Nova
02 - AREA DE
3.771,00M²
03 - AREA DE
7.140,64M²
04 - Área de
16.814,34m²
Praça do
Loteamento
Jardim Planalto
05 - Área de
13.469,52m²

TIC

R$ 3.821.676,16

TIC

R$ 7.275.732,81

TIC

R$ 1.955.627,88

TIC

R$

TIC

R$ 8.324.614,80

672.442,58

TIC
Norte/Sul

R$
R$

Norte/Sul

R$ 2.506.982,23
76.000,00 m²

Observação

661.517,40
174.887,08

53.600,00 m²

3.771,00 m²
7.140,64 m²

16.814,34 m²

13.469,52 m²
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Cód.

Secretaria*

Tipo de Lote

COHAB

ZAE-A

324431840115

COHAB

ZR

326344690001

COHAB

ZM1

316441120001

COHAB

ZM2

316254460176

COHAB

ZAE-B

COHAB

QT-8676

COHAB

ZAE-9

316241190155

CI 5334

DISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E OUTROS BENS PATRIMONIAIS
RRPS do Município de Campinas
Localização do
Bairro/Região
Área
Aproveitamento
Valor
imóvel
06 - ÁREA de
8.300,00m²
8.300,00 m²
comercial não
cabe residencial
07 - 08 - ÁREA
3.996,05 m²
de 3.996,05m²
09 - ÁREA DE
5.340,00 m²
5.340,00M²
10 - ÁREA DE
4.300,00 m²
4.300,00M²
11 - Área de
4.803,77m²
4.803,77 m²
zoneamento ZAEB (venda)
12 - ÁREAS
POLÊMICAS
USADAS
PRAÇAS
10.552,18 m²
TERMINAL
INTERMODAL
DE CARGA
13 - ÁREAS
POLÊMICAS
USADAS
PRAÇAS
2.092,36 m²
TERMINAL
INTERMODAL
DE CARGA

Observação

Em 6 lotes, podendo subdividir média de 14
lotes
Reservado à FEPASA Vila Padre Anchieta
(SPU)

Fora do Município

Equipamento comunitário
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Cód.

Secretaria*

Tipo de Lote

316241390218

COHAB

ZAE-A

326363160202

COHAB

ZC2

COHAB
343442890001

COHAB

ZM2

COHAB

326314520192

COHAB

ZM1

343242590414

COHAB

ZC2

343242590656

COHAB

ZC2

341463430297

COHAB

ZC4

343432170002

COHAB

ZAE-A

CI 5334

DISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E OUTROS BENS PATRIMONIAIS
RRPS do Município de Campinas
Localização do
Bairro/Região
Área
Aproveitamento
Valor
imóvel
14 - ÁREAS
POLÊMICAS
USADAS
PRAÇAS
TERMINAL
INTERMODAL
DE CARGA
15 - Área de
3.015,00m²
16 - Gleba 2ª
18 - Área de
6.940,60m²
19 - Área de
8.623,67m²
20 - Área de
8.996,20m²
(SANASA)
Parque Alto
Taquaral
21 - Área de
2546,50m²
22 - Área de
4.400,00m²
23 - Área ao lado
do Camprev
24 - Área em
torno de

3.015,00 m²

Observação

Com valor de IPTU de R$ 2.814.368,69. A
área de baixo tem aproximadamente
5.000,00M² não está sendo usada.

17.000,00 m²
6.940,60 m²
8.623,67 m²

Taquaral

Com uma construção a ser explorada muito
boa. Equipamento público comunitário.

8.996,20 m²

2.546,50 m²
4.400,00 m²
5.500,00 m²

Ao lado do Camprev.

18.000,00 m²
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Cód.

Secretaria*

Tipo de Lote

343231860142

COHAB

ZC2

341463430060

COHAB

ZC4
Total

DISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E OUTROS BENS PATRIMONIAIS
RRPS do Município de Campinas
Localização do
Bairro/Região
Área
Aproveitamento
Valor
imóvel
18.000,00m²
praça
25 - Área de
3.500,00 m²
3.500,00m²
26 - Área de
29.700,00 m²
29.700,00m²
271.801,83 m²
53.955,42 m²
R$ 76.516.803,62

Observação

Notas: SMA - Secretaria Municipal de Administração SME - Secretaria Municipal de Educação - SMCASP - Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de
Segurança Pública
Fonte: Instituto de Previdência Municipal de Campinas (Camprev), SEI Camprev.2019.00000989-42.

CI 5334
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1.

OBJETIVOS DA NOTA TÉCNICA ATUARIAL

Esta Nota Técnica Atuarial (NTA) tem por objetivo apresentar a formulação
matemática, os parâmetros, as premissas, as hipóteses, o método atuarial e os regimes
financeiros utilizados nas avaliações atuariais do Instituto de Previdência Social do Município
de Campinas (CAMPREV), instituído pela Lei Complementar Nº 10, de 30 de junho de 2004,
relativos ao Plano Financeiro.
Nos parágrafos seguintes serão comentados os aspectos técnicos sobre a
metodologia de avaliação atuarial, as características analisadas em cada população segurada e
os resultados obtidos pela referida metodologia.
O detalhamento das premissas e hipóteses atuariais permitirá o conhecimento mais
específico sobre as variáveis endógenas e exógenas que influenciam o arranjo previdencial e os
correspondentes efeitos na situação financeira e atuarial do RPPS aqui analisado.
As fórmulas matemáticas que caracterizam o método de custeio atuarial encontramse inseridas na presente NTA.

2.

SEGREGAÇÃO DE MASSAS

O RPPS do município de Campinas adota a segregação da massa, seguindo o
disposto nos artigos 142 e 143 da Lei Complementar Nº 10, de 30 de junho de 2004.

3.

PLANO DE BENEFÍCIOS

Os benefícios oferecidos por qualquer RPPS aos seus segurados estão disciplinados
pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 16/12/1998, nº 41, de 19/12/2003, nº 47, de
05/07/2005, e nº 70, de 29/03/2012, bem como na legislação federal que lhes é complementar
e na legislação do ente público que instituiu o regime previdencial.
Em complemento às mencionadas emendas constitucionais, há de ser observada a
Lei nº 9.717, de 27/11/1998, complementada pela Portaria MPS nº 464, de 19/11/2018, que
estabelecem os parâmetros dos planos de benefícios e das avaliações atuariais.
Os benefícios ofertados pelo RPPS compreendem:
•

Quanto ao servidor
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria compulsória;
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c) aposentadoria por tempo de contribuição e idade;
d) aposentadoria por idade;
e) aposentadoria especial, nos casos admitidos na Constituição da
República Federativa do Brasil;
f) auxílio-doença;
g) salário-família;
h) auxílio-maternidade; e
•

Quanto ao dependente:
a) pensão por morte; e
b) auxílio-reclusão.

As regras de elegibilidade, manutenção e atualização monetária dos benefícios são
aquelas definidas na citada legislação constitucional, bem como as que constam da Lei nº
9.717/1998, Lei nº 10.887/2004, Portaria nº 402/2008, Portaria nº 464/2018 e da legislação
específica emanada do ente público mantenedor do RPPS.

4.

PLANO DE CUSTEIO

O plano de custeio do RPPS estabelece a alíquotas de contribuições a serem pagas
pelo ente público, servidores ativos e inativos e pensionistas. Além disso, o plano de custeio
estabelece a forma de amortização do déficit atuarial apurado na reavaliação, quando a forma
escolhida para esse equacionamento é um plano de amortização.
A Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, complementada pela Lei nº 10.887,
de 18/06/2004, estabelece os critérios e os limites das alíquotas de contribuição que deverão ser
praticados pelos regimes próprios de previdência dos servidores públicos.
Assim, a avaliação atuarial busca determinar, primeiramente, os custos de cada
benefício oferecido pelo plano aos seus segurados e, em seguida, definir, em conjunto com o
ente público, um plano de custeio que seja capaz de financiar os custos do regime previdencial.
Os custos do plano, por sua vez, podem ser divididos em duas categorias,
denominadas de custos normais e custos suplementares, os quais estão definidos a seguir: a)
custo normal, que corresponde ao valor das necessidades de custeio, atuarialmente calculadas,
conforme os regimes financeiros e método de financiamento adotados, referentes a períodos
compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios; e b) custo
suplementar, que é o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas,
destinadas à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficits gerados
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pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação de metodologia ou
hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários às
coberturas das reservas matemáticas previdenciárias.
Observa-se que a separação de custo normal e suplementar, portanto, dependente
do método de financiamento adotado, podendo existir, inclusive, métodos de financiamento que
não prevejam a separação dos custos na forma mencionada, como é o caso do método de
financiamento agregado, o qual é utilizado nesta Nota Técnica Atuarial. Diante da
impossibilidade de separação dos custos normal e suplementar para o método Agregado,
adotou-se como premissa de que o custo normal equivale à contribuição normal definida pelo
ente público em lei e que o custo suplementar será aquele estabelecido no plano de amortização
para o completo equacionamento do déficit atuarial nos termos da legislação aplicável.
O plano de custeio a ser implementado pelo ente público em lei e/ou decreto será
definido na avaliação atuarial e contemplará a contribuição normal, a ser paga pelo ente público,
servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos da lei.

5.

SEGURADOS DO RPPS

A nova redação do art. 40 da Constituição Federal, dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, estabelece que fica assegurado aos servidores públicos - titulares de
cargos efetivos de qualquer esfera de poder -, regime de previdência de caráter contributivo e
solidário, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e as condições
estabelecidas no mencionado art. 40.
Pelo exposto, observa-se que os regimes de previdência são destinados aos
servidores públicos titulares de cargos efetivos, bem como aos seus dependentes. Destarte, os
grupos abrangidos nas avaliações atuariais são compostos por:

6.

•

Servidores ativos

•

Servidores inativos que foram titulares de cargos efetivos

•

Pensionistas dos dois grupos anteriores

PREMISSAS E HIPÓTESES DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

A avaliação atuarial objetiva estimar as obrigações e os direitos do RPPS frente aos
seus segurados, que se traduzem nos pagamentos de benefícios aos servidores ativos, inativos
e pensionistas durante a existência do regime. Os direitos são as contribuições que esses grupos
e o respectivo Ente público precisarão aportar aos cofres do regime para adimplir as obrigações
correspondentes.
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Observa-se, de princípio, que os valores tratados em uma avaliação atuarial estão
distribuídos dentro de um horizonte temporal futuro e, como tal, é exigido do atuário esforço
de estimação do comportamento de certas variáveis que influenciarão na determinação dos
valores dos benefícios e das contribuições, como, por exemplo, a estimativa de evolução
salarial, que ocorrerá até a aposentadoria do servidor ativo.
Essas variáveis requerem, assim, estimativas sobre o seu comportamento futuro,
denominadas de premissas e hipóteses atuariais. Portanto, o atuário deve estimar os valores que
julgar adequados e razoáveis de ocorrerem no futuro com base nas variáveis do modelo atuarial,
discutidas previamente com os gestores do RPPS, observadas as características e o
comportamento das populações analisadas.
Todas as hipóteses utilizadas na avaliação atuarial devem observar os parâmetros
definidos na Portaria nº 464/2018.
As definições das hipóteses estão apresentadas a seguir e os resultados são
registrados no Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA.
1. TAXA REAL DE JUROS
Especifica o rendimento real – ganho acima da inflação – esperado para os ativos
financeiros do RPPS, que se encontram investidos em mercado.
Os critérios para definição da taxa real de juros encontram-se detalhados na Portaria
nº 464/2018 (Capítulo IX – Seção V).
2. CRESCIMENTO SALARIAL POR MÉRITO
Determina a dinâmica da evolução salarial por mérito. Segundo o art. 25 da Portaria
nº 464/2018, a taxa de crescimento da remuneração ao longo da carreira será de, no mínimo, de
1% ao ano, em termos reais, a cada ano da projeção atuarial.
3. TAXA DE ROTATIVIDADE
Expressa percentualmente as quantidades de desligamentos dos servidores públicos
do regime previdencial, sejam voluntários ou não. Essa taxa deve ser compatível com a
experiência observada nos últimos anos no RPPS, sendo aceitável, no caso de inexistência de
dados pretéritos, que se utilize um percentual máximo anual de 1%, conforme estabelecido no
art. 23 da Portaria nº 464/2018.
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4. TÁBUAS BIOMÉTRICAS
As tábuas biométricas contêm as probabilidades de ocorrência dos eventos que
estimam o surgimento do direito aos benefícios oferecidos pelo RPPS. Torna-se necessário,
então, que o atuário utilize tábuas biométricas que melhor possam estimar as probabilidades
médias de sobrevivência dos participantes.
O conjunto de tábuas utilizadas em nossas avaliações dependerá das populações
analisadas, sendo a aderência das tábuas comprovadas por estudos estatísticos, quando for
possível.
O conjunto-padrão das tábuas respeita os critérios definidos pela Portaria nº
464/2018.
A tábua de serviço é, por sua vez, obtida pela aplicação do método dos
multidecrementos, universalmente empregado, e prevê a combinação de taxas unidecrementais,
gerando, assim, uma tábua com taxas para cada evento, mas submetidas a um ambiente
multidecremental. A formulação matemática pode ser consultada no livro Pension Mathematics
With Numercial Illustrations, Second Edition, de Howard E. Winklevoss, capítulo 2 – Actuarial
Assumptions, páginas 12 a 14.
A equação da qual se obtém as taxas multidecrementias, a partir de taxas
unidecrementais de morte, invalidez e rotatividade, é descrita a seguir.

(

)

1
 1

q (1) = q' (1) 1 − q' ( 2) + q' (3) + q' ( 2) q' (3) 
3
 2


5. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A APOSENTADORIA
O tempo de contribuição para a aposentadoria é determinante no cálculo da data em
que ocorrerá a aposentadoria programada do servidor público. Essa data se reveste de suma
importância para o cálculo atuarial, posto que representa o marco entre o final da fase de
acumulação de reservas financeiras e o início da fase de usufruto dos benefícios ou, em outras
palavras, de consumo das reservas.
Caso os Entes públicos não disponham dessa informação ou se a mesma encontrase incompleta ou inconsistente, reza a Portaria nº 464/2018 (Capítulo IX – Seção VI) que, na
ausência dessa informação, pode-se calcular o tempo de contribuição considerando-se a
diferença entre a idade atual do segurado e a idade mínima de 18 (dezoito) anos.
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6. HIPÓTESE DE NOVOS ENTRANTES
A hipótese de novos entrantes diz respeito à quantidade e perfil de servidores que
irão, futuramente, compor o quadro funcional do ente público.
7. FATORES DE CAPACIDADE SALARIAL E DE BENEFÍCIOS
Empregada para estimar o valor real dos salários e benefícios entre duas datas de
reajuste de salários e de benefícios, incorporando a essas remunerações os efeitos inflacionários
de curto prazo.
Em ambiente de inflação baixa, como o que atualmente se observa, essa hipótese
tem sua importância reduzida e, nestas situações, o valor deste fator é, em geral, próximo de 1,
valor este adotado na avaliação atuarial do RPPS.
8. TAXA DE CRESCIMENTO POR PRODUTIVIDADE DOS SALÁRIOS
Além do crescimento real por mérito, o modelo atuarial empregado em nossas
avaliações atuariais prevê a utilização de taxas de crescimento real por produtividade,
consideradas de forma coletiva a todos os servidores ativos.
Essa taxa é usualmente tratada como constante ao longo dos anos, de forma
conservadora, e deverá ser estabelecida com base nas expectativas de reajustes reais coletivos
que o Ente público tenha em relação aos seus servidores.
9. TAXA DE CRESCIMENTO REAL DOS BENEFÍCIOS
Quando justificada, essa hipótese busca retratar o crescimento dos benefícios acima
dos índices inflacionários. De acordo as Emendas Constitucionais n˚s 20/1998, 41/2003 e
47/2005, uma parcela dos servidores tem direito ao repasse para a respectiva aposentadoria dos
mesmos índices de reajuste real coletivo concedidos aos servidores ativos. Por conseguinte, se,
além dos reajustes reais por mérito, forem também previstos crescimentos reais por
produtividade, estes deverão ser considerados também para os benefícios quando das avaliações
atuariais.
10. COMPOSIÇÃO FAMILIAR MÉDIA
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Os cálculos atuariais dos benefícios pagos aos dependentes – pensão – requerem a
utilização de informações cadastrais sobre os dependentes, que são potenciais beneficiários das
referidas rendas.
No caso em que não haja o registro de informações sobre os dependentes dos
servidores ativos e inativos, pode ser empregada a hipótese de composição familiar média,
calculada com base em estatísticas consistentes.
11. ENTRADA EM APOSENTADORIA
A hipótese de entrada em aposentadoria é usada para estimar a data em que se
iniciará o gozo dos benefícios programados, tais como aposentadorias por tempo de
contribuição, idade e compulsória, bem como as respectivas reversões em pensão.

7.

REGIMES FINANCEIROS

Os regimes financeiros indicam a forma de financiamento dos benefícios que serão
pagos aos servidores e seus dependentes. A legislação em vigor permite a adoção de três
regimes financeiros, a saber:
a.

Regime Financeiro de Capitalização. Entende-se por regime
financeiro de capitalização aquele que possui uma estrutura técnica
de forma que as contribuições pagas por todos os servidores e pela
União, Estado, Distrito Federal ou Município, incorporando-se às
reservas matemáticas, que são suficientes para manter o
compromisso total do regime próprio de previdência social para com
os participantes, sem que seja necessária a utilização de outros
recursos, caso as premissas estabelecidas para o plano previdenciário
se verifiquem.

b.

Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura.
Entende-se por regime financeiro de repartição de capitais de
cobertura aquele que possui uma estrutura técnica de forma que as
contribuições pagas por todos os servidores e pela União, Estado,
Distrito Federal ou Município, em um determinado período, deverão
ser suficientes para constituir integralmente as reservas matemáticas
de benefícios concedidos, decorrentes dos eventos ocorridos nesse
período.
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c.

Regime Financeiro de Repartição Simples. Entende-se por regime
financeiro de repartição simples aquele em que as contribuições
pagas por todos os servidores e pela União, Estado, Distrito Federal
ou Município, em um determinado período, deverão ser suficientes
para pagar os benefícios decorrentes dos eventos ocorridos nesse
período.

Regimes financeiros usados na avaliação atuarial do RPPS: repartição simples
para os benefícios e despesas administrativas.
12. MÉTODO ATUARIAL
Por se tratar de um Plano Financeiro, não foi adotado qualquer método atuarial de
custeio.
13. MODELO MATEMÁTICO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL
A legislação em vigor determina a realização do cálculo a valor presente de todas
as obrigações e direitos do Plano Financeiro e, portanto, as formulações seguintes retratam as
fórmulas de cálculo dos valores presentes de benefícios, compensação previdenciária e
contribuições, bem como do montante dos aportes para cobertura de insuficiências financeiras
futuras que, por serem contas retificadoras de passivo, conduzem a um valor nulo de reservas
matemáticas, conforme se verá adiante.
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
a. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
APOSENTADORIA – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Para um determinado servidor inativo, representa o somatório dos benefícios que
lhe serão pagos entre a data base de cálculo e idade estimada para o fim da sua vida (w).

VPABFapgx =

(B  FCB  (1 + b)


t−x

w −1

x

t = x +1

(1 + i )

t−x

t − x px

)

(f.1)

Para o conjunto dos servidores inativos:
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VPABFap =  VPABFapxg

(f.2)

g

Onde:
VPABFap = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de aposentadoria do
inativo “g”;
g = identifica o inativo;
x = idade do inativo na data da avaliação;
t = idade em que se dá o pagamento do benefício;
B = valor do benefício;
b = taxa de crescimento real do benefício;
w = idade inatingível da tabela de mortalidade;
FCB = fator de capacidade do benefício;
p = probabilidade de sobrevivência; e
i = taxa de juros atuarial.
Nos cálculos das probabilidades de sobrevivência serão utilizadas tábuas
biométricas distintas, no que se refere a aposentados válidos e aposentados inválidos.
O valor presente das contribuições futuras é dado por:

VPACFapgx =

w −1

(Cx t − x px )

 (1 + i )

t = x +1

t−x

(f.3)

Para o conjunto dos servidores inativos:
VPACFap =  VPACFapgx

(f.4)

g

Onde:
VPACFap = Valor presente atuarial das contribuições futuras incidentes sobre os
benefícios de aposentadoria do inativo “g”, conforme a legislação
vigente;
g = identifica o inativo;
x = idade do inativo na data da avaliação;
t = idade em que se dá o pagamento do benefício;
w = idade inatingível da tabela de mortalidade;
C = valor da contribuição calculada sobre o benefício com o FCB;
p = probabilidade de sobrevivência; e
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i = taxa de juros atuarial.
b. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
PENSÃO DO INATIVO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Para um determinado inativo, representa o somatório dos benefícios que serão
pagos aos seus dependentes a partir da data do seu falecimento e enquanto existirem integrantes
no grupo familiar sobrevivente.
w −1 wg −1

VPABFpenapx =  
g

(B  FCB  (1 + b)
x

t = x y =t

y−x

 y − x psg0 t − x px  qt

(1 + i )

)

y−x

(f.5)

Para o conjunto dos servidores:
VPABFpenap =  VPABFpenapgx

(f.6)

g

Onde:
VPABFpenap = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de reversão da
aposentadoria em pensão;
B = valor do benefício do grupo familiar;
g = identifica o inativo;
x = idade do inativo na data da avaliação;
t = idade em que se dará a morte do inativo;
psg = probabilidade de sobrevivência conjunta do grupo familiar;
p = probabilidade de sobrevivência do inativo;
q = probabilidade de morte do inativo;
b = taxa de crescimento real do benefício;
FCB = fator de capacidade do benefício;
w = idade inatingível da tabela de mortalidade;
wg = idade inatingível para o grupo familiar sobrevivente; e
i = taxa de juros atuarial.
O valor presente atuarial das contribuições será dado por:
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(C  psg 

w −1 wg −1

VPACFpenapgx =  

x

y

t = x y =t

0

p  qt )

y−x x
y−x

(1 + i )

(f.7)

Para o conjunto dos servidores:
VPACFpenap =  VPACFpenapgx

(f.8)

g

Onde:
VPACFpenap = Valor presente atuarial das contribuições futuras incidentes sobre
pensão, nos termos da legislação aplicável;
C = valor da contribuição calculada sobre o benefício com o FCB;
g = identifica o inativo;
x = idade do inativo na data da avaliação;
t = idade em que se dará a morte do inativo;
psg = probabilidade de sobrevivência conjunta do grupo familiar;
p = probabilidade de sobrevivência do inativo;
q = probabilidade de morte do inativo;
w = idade inatingível da tabela de mortalidade;
wg = idade inatingível para o grupo familiar sobrevivente; e
i = taxa de juros atuarial.
c. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
PENSÃO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Para um determinado pensionista, representa o somatório dos benefícios que lhe
serão pagos entre a aposentadoria e o final estimado para a sua vida (w).

VPABFpen0g =

(B  FCB  (1 + b)  psg )


wg −1

t

0

t =1

(1 + i )

t

t

0

(f.9)

Para o conjunto dos pensionistas:
VPABFpen = VPABFpen0g

(f.10)

g

Onde:
VPABFpen = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de pensão do grupo de
pensionistas “g”;

13

Nota Técnica Atuarial (NTA) 2019
Município: Campinas/SP
Plano Financeiro

g = identifica o grupo de pensionistas “g”;
0 = idade do grupo familiar na data da avaliação (admite-se que o grupo tem idade
igual a zero no momento da avaliação e calcula-se o lx conjunto do grupo para
os anos seguintes, considerando-se as probabilidades de morte de cada
pensionista do grupo familiar em suas respectivas idades);
t = idade em que se dá o pagamento do benefício;
B = valor do benefício;
b = taxa de crescimento real do benefício;
FCB = fator de capacidade do benefício;
psg = probabilidade de sobrevivência conjunta do grupo familiar;
wg = idade inatingível para o grupo familiar sobrevivente; e
i = taxa de juros atuarial.
O valor presente das contribuições futuras é dado por:

VPACFpen0g =

(Ct psg0 )

wg −1

 (1 + i )
t =1

t

(f.11)

Para o conjunto dos pensionistas:
VPACFpen =  VPACFpen0g

(f.12)

g

Onde:
VPACFpen = Valor presente atuarial das contribuições futuras incidentes sobre
pensão;
g = identifica o grupo de pensionistas;
0 = idade do grupo familiar na data da avaliação (admite-se que o grupo tem idade
igual a zero no momento da avaliação e calcula-se o lx conjunto do grupo para
os anos seguintes, considerando-se as probabilidades de morte de cada
pensionista do grupo familiar em suas respectivas idades);
t = idade em que se dá o pagamento do benefício;
C = valor da contribuição incidentes sobre o benefício de pensão do grupo familiar;
psg = probabilidade de sobrevivência conjunta do grupo familiar;
wg = idade inatingível para o grupo familiar sobrevivente; e
i = taxa de juros atuarial.
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d. RESERVA MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
A reserva matemática de benefícios concedidos corresponderá à soma da reserva
matemática de BC referente às aposentadorias e pensões, deduzida da estimativa de
compensação previdenciária (VPACP), quando for o caso.

RMAP = VPABFap − VPACFap + VPBAFpenap − VPCAFpenap + VPABFpen − VPACFpen −
VPACP − VPCIF
(f.13)
VPCIF = Valor presente das coberturas de insuficiências financeiras.
Essa fórmula tem como resultado um valor de reserva matemática nulo, pois o
VPCIF será sempre igual ao montante da insuficiência entre os valores presentes dos benefícios,
das contribuições e compensação previdenciária.
BENEFÍCIOS A CONCEDER
a. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
APOSENTADORIA PROGRAMADA – BENEFÍCIOS A CONCEDER
Para um determinado servidor ativo, representa o somatório dos benefícios que lhe
serão pagos entre a aposentadoria e o final estimado para a sua vida (w), multiplicada pela
probabilidade de permanecer em atividade e estar vinculado ao regime previdencial até a sua
aposentadoria.

(B  FCB  (1 + b)
= 

t −r

w −1

g

VPABFapx

r

t = r +1

(1 + i )

t − r pr r − x pxaa

t−x

)

(f.14)

O valor do benefício em r – data da aposentadoria – dependerá do salário do
servidor em x – data da avaliação – e do crescimento salarial até o término da vida laboral, bem
como das regras que serão aplicadas ao cálculo do benefício, que podem determinar o cálculo
pelo salário terminal ou pela média da carreira limitada ao salário terminal.
Para o conjunto dos servidores:
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VPABFap =  VPABFapxg

(f.15)

g

Onde:
VPABFap = valor presente atuarial dos benefícios futuros de aposentadoria
programada do servidor ativo “g”;
g = identifica o servidor ativo
B = benefício projetado para a data da aposentadoria;
b = taxa de crescimento real do benefício;
x = idade do servidor ativo na data da avaliação atuarial;
r = idade do servidor ativo na data da aposentadoria programada;
t = idade do inativo na data dos pagamentos dos benefícios;
w = idade inalcançável da tábua de mortalidade;
i = taxa de juros atuarial;
FCB = fator de capacidade do benefício
p =

probabilidade de sobreviver entre a data da aposentadoria e a data do
pagamento do benefício; e

p(aa) = probabilidade de sobreviver entre a data da avaliação atuarial e a data da
aposentadoria em ambiente multidecremental.
O valor presente das contribuições será dado por:

VPACFapgx =

w −1



t = r +1

(C 
r

pr r − x pxaa
(1 + i )t − x

t −r

)

(f.16)

Para o conjunto dos servidores:
VPACFap = VPACFapgx

(f.17)

g

Onde:
VPACFap = valor presente atuarial das contribuições futuras incidentes sobre os
benefícios de aposentadoria programada do servidor ativo “g”;
g = identifica o servidor ativo
C = contribuição incidente sobre o benefício de aposentadoria programada;
x = idade do servidor ativo na data da avaliação atuarial;
r = idade do servidor ativo na data da aposentadoria programada;
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t = idade do inativo na data dos pagamentos dos benefícios;
w = idade inalcançável da tábua de mortalidade;
i = taxa de juros atuarial;
p =

probabilidade de sobreviver entre a data da aposentadoria e a data do
pagamento do benefício; e

p(aa) = probabilidade de sobreviver entre a data da avaliação atuarial e a data da
aposentadoria em ambiente multidecremental.
b. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – BENEFÍCIOS A CONCEDER
Para um determinado servidor ativo, representa o somatório dos benefícios que lhe
serão pagos entre a aposentadoria por invalidez e o final estimado para a sua vida (w),
multiplicado pela probabilidade de se invalidar.

(B
= 
r −1

g

VPABFinvx

w −1

t1

t1= x t 2 = t1+1

 FCB  (1 + b ) t 2 − t1 pt1t1− x pxaa  int1
(1 + i )t 2 − x
t 2− x

)

(f.18)

O valor do benefício em t1 – data da invalidez – dependerá do salário do servidor
em x – data da avaliação – e do crescimento salarial até o término da vida laboral.
Para o conjunto dos servidores:
VPABFinv =  VPABFinvxg

(f.19)

g

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas
contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.
Onde:
VPABFinv = valor presente atuarial dos benefícios futuros de aposentadoria por
invalidez do servidor ativo “g”;
g = identifica o servidor ativo
B = benefício projetado para a data da invalidez;
b = taxa de crescimento real do benefício;
x = idade do servidor ativo na data da avaliação atuarial;
r = idade do servidor ativo na data da aposentadoria programada;
t1 = idade do servidor ativo no momento da invalidez;

17

Nota Técnica Atuarial (NTA) 2019
Município: Campinas/SP
Plano Financeiro

t2 = idade do inativo na data dos pagamentos dos benefícios;
w = idade inalcançável da tábua de mortalidade;
i = taxa de juros atuarial;
FCB = fator de capacidade do benefício
p = probabilidade de sobreviver como inválido entre a data da aposentadoria e a
data do pagamento do benefício;
p(aa) = probabilidade de sobreviver vivo e válido entre a data da avaliação atuarial
e a data da aposentadoria por invalidez em ambiente multidecremental; e
in = taxa de entrada em invalidez.
O valor presente das contribuições será dado por:
r −1

VPACFinvgx = 

w −1



(C 

t1= x t 2 = t1+1

p  p  int1 )
(1 + i )

aa
t1 t 2 − t1 t1 t1− x x
t 2− x

(f.20)

Para o conjunto dos servidores:
VPACFinv =  VPACFinvgx

(f.21)

g

Onde:
VPACFinv = valor presente atuarial das contribuições sobre a aposentadoria por
invalidez do servidor ativo “g”;
g = identifica o servidor ativo
C = valor da contribuição;
x = idade do servidor ativo na data da avaliação atuarial;
r = idade do servidor ativo na data da aposentadoria programada;
t1 = idade do servidor ativo no momento da invalidez;
t2 = idade do inativo na data dos pagamentos dos benefícios;
w = idade inalcançável da tábua de mortalidade;
i = taxa de juros atuarial;
p = probabilidade de sobreviver como inválido entre a data da aposentadoria e a
data do pagamento do benefício;
p(aa) = probabilidade de sobreviver vivo e válido entre a data da avaliação atuarial
e a data da aposentadoria por invalidez em ambiente multidecremental; e
in = taxa de entrada em invalidez.
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c. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
PENSÃO DO ATIVO – BENEFÍCIOS A CONCEDER
Para um determinado servidor ativo, representa o somatório dos benefícios que
serão pagos aos seus dependentes a partir da data do seu falecimento e enquanto existirem
integrantes no grupo familiar sobrevivente.

(B
= 
r −1 wg −1

g

VPABFpenatx

t1

t1= x t 2 = t1+1

 FCB  (1 + b ) t 2 − x psg0 t1− x pxaa  qt1
(1 + i )t 2− x
t 2 − t1

)

(f.22)

O valor do benefício em t1 – data da morte do servidor Ativo – dependerá do salário
do servidor em x – data da avaliação – e do crescimento salarial até o momento do óbito.
Para o conjunto dos servidores:
VPABFpenat =  VPABFpenatxg

(f.23)

g

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas
contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.
Onde:
VPABFpenat = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de pensão de ativo
referente ao servidor “g”;
x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;
r = idade do servidor na data da aposentadoria programada;
t1 = idade do servidor na data do falecimento;
t2 = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;
B = valor do benefício;
b = taxa de crescimento real do benefício;
i = taxa de juros atuarial;
FCB = fator de capacidade do benefício
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data do falecimento, em ambiente multidecremental;
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q = probabilidade de falecimento do servidor; e
psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.
O valor presente das contribuições futuras será dado por:
r −1 wg −1

VPACFpenatgx = 



(C 

t1 t 2 − x

t1= x t 2 = t1+1

psg 0 t1− x pxaa  qt1 )
(1 + i )t 2 − x

(f.24)

Para o conjunto dos servidores:
VPACFpenat =  VPACFpenatgx

(f.25)

g

Onde:
VPACFpenat = Valor presente atuarial das contribuições futuras sobre os benefícios
de pensão de ativo referente ao servidor “g”;
x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;
r = idade do servidor na data da aposentadoria programada;
t1 = idade do servidor na data do falecimento;
t2 = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;
C = valor da contribuição;
b = taxa de crescimento real do benefício;
i = taxa de juros atuarial;
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data do falecimento, em ambiente multidecremental;
q = probabilidade de falecimento do servidor; e
psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.
d. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
PENSÃO DO APOSENTADO PROGRAMADO – BENEFÍCIOS A
CONCEDER
Para um determinado aposentado programado, representa o somatório dos
benefícios que serão pagos aos seus dependentes a partir da data do seu falecimento na condição
de aposentado programado e enquanto existirem integrantes no grupo familiar sobrevivente. Os
índices w1 e w2 representam, respectivamente, as idades inatingíveis para o servidor e para o
grupo familiar sobrevivente.
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(B  FCB  (1 + b)
= 

t 2−r

w1−1 w 2 −1

g

VPABFpenapx

r

t1= r t 2 = t1+1

)

t 2 − x psg 0 t1− r pr  qt1r − x pxaa
(f.26)
(1 + i )t 2 − x

O valor do benefício em t1 – data da morte do aposentado programado – dependerá
do benefício do servidor em x – data da avaliação – e do crescimento salarial até o momento do
óbito.
Para o conjunto dos servidores:
VPABFpenap =  VPABFpenapxg

(f.27)

g

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas
contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.
Onde:
VPABFpenap = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de reversão de
aposentadoria programada de ativo referente ao servidor “g”;
x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;
r = idade do servidor na data da aposentadoria programada;
t1 = idade do servidor na data do falecimento;
t2 = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;
B = valor do benefício;
b = taxa de crescimento real do benefício;
i = taxa de juros atuarial;
FCB = fator de capacidade do benefício
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data da aposentadoria programada, em ambiente multidecremental;
p = probabilidade de sobrevivência do inativo entre a data da aposentadoria e a data
do falecimento;
q = probabilidade de falecimento do inativo; e
psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.
O valor presente das contribuições será dado por:
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w1−1 w 2 −1

VPACFpenapgx = 



(C 
r

t 2− x

t1= r t 2 = t1+1

psg0 t1− r pr  qt1r − x pxaa
(1 + i )t 2− x

)

(f.28)

Para o conjunto dos servidores:
VPACFpenap =  VPACFpenapgx

(f.29)

g

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas
contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.
VPACFpenap = Valor presente atuarial das contribuições sobre benefícios futuros
de reversão de aposentadoria programada de ativo referente ao
servidor “g”;
x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;
r = idade do servidor na data da aposentadoria programada;
t1 = idade do servidor na data do falecimento;
t2 = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;
C = valor da contribuição;
i = taxa de juros atuarial;
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data da aposentadoria programada, em ambiente multidecremental;
p = probabilidade de sobrevivência do inativo entre a data da aposentadoria e a data
do falecimento;
q = probabilidade de falecimento do inativo; e
psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.
e. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
PENSAO DO APOSENTADO INVÁLIDO – BENEFÍCIOS A
CONCEDER
Para um determinado aposentado inválido, representa o somatório dos benefícios
que serão pagos aos seus dependentes a partir da data do seu falecimento na condição de
inválido e enquanto existirem integrantes no grupo familiar sobrevivente.

(B
=  
r −1

g

VPABFpeninv x

w −1

wg −1

t2

t1= x t 2 = t1+1 t 3 = t1+1

 FCB  (1 + b )

t 2 − t1

)

t 3− x psg0 t 2 −t1 pt1  qt 2 t1− x pxaa  int1
(f.30)
(1 + i )t 3− x
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O valor do benefício em t2 – data da morte do aposentado inválido – dependerá do
salário do servidor em x – data da avaliação –, do benefício de aposentadoria em t1 – data da
invalidez – e do crescimento salarial até o momento do óbito.
As probabilidades devem ser obtidas das tábuas de sobrevivência em serviço,
sobrevivência de válidos (grupo familiar) e entrada em invalidez.
Para o conjunto dos servidores:
VPABFpeninv =  VPABFpeninv xg

(f.31)

g

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas
contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.
Onde:
VPABFpeninv = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de reversão de
aposentadoria por invalidez de ativo referente ao servidor “g”;
x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;
r = idade do servidor na data da aposentadoria programada;
t1 = idade do servidor na data da invalidez;
t2 = idade do inativo inválido na data do falecimento;
t3 = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;
B = valor do benefício;
b = taxa de crescimento real do benefício;
i = taxa de juros atuarial;
FCB = fator de capacidade do benefício
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data da aposentadoria por invalidez, em ambiente multidecremental;
p = probabilidade de sobrevivência do inativo entre a data da aposentadoria e a data
do falecimento;
q = probabilidade de falecimento do inativo;
in = probabilidade de entrada em invalidez; e
psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.
O valor presente das contribuições será dado por:
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r −1

VPACFpeninv gx = 

w −1

wg −1

 

(C

t2

t1= x t 2 = t1+1 t 3 = t1+1

t 3− x psg 0 t 2 − t1 pt1  qt 2 t1− x pxaa  int1 )
(1 + i )t 3− x

(f.32)

Para o conjunto dos servidores:
VPACFpeninv =  VPACFpeninv gx

(f.33)

g

Onde:
VPACFpeninv = Valor presente atuarial das contribuições sobre os benefícios
futuros de reversão de aposentadoria por invalidez de ativo
referente ao servidor “g”;
x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;
r = idade do servidor na data da aposentadoria programada;
t1 = idade do servidor na data da invalidez;
t2 = idade do inativo inválido na data do falecimento;
t3 = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;
C = valor da contribuição;
i = taxa de juros atuarial;
FCB = fator de capacidade do benefício
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data da aposentadoria por invalidez, em ambiente multidecremental;
p = probabilidade de sobrevivência do inativo entre a data da aposentadoria e a data
do falecimento;
q = probabilidade de falecimento do inativo;
in = probabilidade de entrada em invalidez; e
psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.
f. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS SALÁRIOS FUTUROS

(S
=

VPASF

t1= x

 FCS  (1 + s ) t1− x pxqq
(1 + i )t1− x
t1− x

r −1

g
x

x

)

(f.34)

Onde:
VPASF = Valor presente atuarial dos salários futuros do servidor “g”;
g = identifica o servidor ativo;
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x = idade do servidor na data da avaliação;
r = idade do servidor na data da aposentadoria programada;
x = idade do servidor na data da avaliação;
s = taxa de crescimento real do salário;
i = taxa de juros atuarial;
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data do recebimento do salário, em ambiente multidecremental; e
t1 = tempo decorrido entre a data da avaliação atuarial e a data do recebimento do
salário.

g. VALOR PRESENTE ATUARIAL DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS
FUTURAS SOBRE SALÁRIOS – ENTE PÚBLICO
VPACF salEnte x = alente x  VPASFx

(f.35)

VPACF salServ x = alserv x  VPASFx

(f.36)

O VPACF engloba as contribuições normais destinadas ao custeio dos benefícios
ofertados pelo regime de previdência estruturados em regime financeiro de capitalização. As
alíquotas inseridas na fórmula, alente e alserv, podem ser aquelas praticadas pelo Ente público ou
aquelas de equilíbrio, observadas as condições estabelecidas na Emenda Constitucional nº
41/03.
Os custos dos benefícios estruturados em regime financeiro de repartição simples e
das despesas administrativas deverão ser deduzidos da soma das alíquotas do ente e do servidor,
uma vez que essa parcela das contribuições não se destina à capitalização.
O VPACF representa o custeio normal do plano e, em função do método utilizado
em nossas avaliações atuariais, não há distinção entre o custo normal e o suplementar, o que
nos levou a estabelecer a premissa de que o custo normal do plano é equivalente à contribuição
normal estabelecida na legislação do município e que o custo suplementar é calculado, com
base nos salários futuros, de forma a equacionar o déficit atuarial apurado na avaliação e dentro
do prazo estabelecido na legislação federal.
h. RESERVA MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
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RMAP = VPABFap +VPABFinv + VPABFpenat + VPABFpenap + VPABFpeninv
− (VPACFsal + VPACFap +VPACFinv + VPACFpenat + VPACFpenap + VPACFpeninv ) (f.37)
− VPACP − VPCIF

Para os benefícios a conceder, o valor da reserva matemática corresponde ao valor
presente atuarial dos benefícios futuros, deduzido do valor presente atuarial das contribuições
incidentes sobre esses benefícios, do valor presente atuarial das contribuições futuras sobre
salários e, se for o caso, do valor presente atuarial da compensação previdenciária (VPACP).
VPCIF = Valor presente das coberturas de insuficiências financeiras.
Essa fórmula tem como resultado um valor de reserva matemática nulo, pois o
VPCIF será sempre igual ao montante da insuficiência entre os valores presentes dos benefícios,
das contribuições e compensação previdenciária.
RESULTADO ATUARIAL
RESULTADO = ALP − RMbc − RMbac

(f.38)

O resultado atuarial, se positivo, indica a ocorrência de superávit e, quando
negativo, aponta a existência de um déficit atuarial, o qual deverá ser equacionado de acordo
com o plano de amortização proposto ou mediante a segregação da massa, conforme prevê a
legislação em vigor.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
A lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, estabelece os critérios de cálculo das parcelas
a compensar entre os regimes previdenciários relativamente aos tempos de serviço prestados
pelos servidores públicos.
A mencionada lei aplica-se às compensações entre o Regime Geral de Previdência
Social – RGPS e os regimes próprios dos servidores públicos, estabelecendo os critérios,
valores e reajustes que deverão ser considerados no cálculo da compensação, a receber e a
pagar, pelos respectivos regimes.
Nossa avaliação prevê o cálculo da compensação financeira na forma estabelecida
pela Lei nº 9.796/99 e pela Portaria nº 464/2018, caso os dados cadastrais fornecidos pelo Ente
público assim o permitam.
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A estimativa de compensação a receber foi calculada com base nas informações de
tempo de serviço de cada servidor ativo e, na ausência destas, com base na estima de tempo de
serviço calculada de acordo com o previsto no Capítulo X da Portaria nº 464/2018.
O valor estimado do benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social foi
calculado tomando-se por base o valor médio dos benefícios de aposentadoria pagos por aquele
regime na data da avaliação atuarial.
A estimativa da compensação previdenciária a receber é dada por
CP =

TC RGPS
 BRGPS
TCRGPS + TCRPPS

(f.39)

em que:
CP =

estimativa da compensação previdenciária a receber;

TC RGPS = tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social;
TC RPPS = tempo de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social;

BRGPS = benefício médio de aposentadoria pago pelo Regime Geral de
Previdência Social na data-base da avaliação atuarial.
BENEFÍCIOS ESTRUTURADOS
REPARTIÇÃO SIMPLES

EM

REGIME

FINANCEIRO

DE

Os benefícios estruturados em regime de repartição simples têm sua estimativa de
custo calculada com base nos montantes mensais das despesas com esses benefícios verificados
nos últimos três anos, calculando-se a estimativa para o exercício seguinte à avaliação atuarial
usando-se a média dos últimos 36 meses.
As contribuições são determinadas para suportarem o custeio dos benefícios no
exercício seguinte ao da avaliação atuarial, sendo calculadas pela divisão do montante da
despesa anual estimada com benefícios pelo montante dos salários-de-participação do mesmo
exercício.
EXPRESSÃO DE CÁLCULO DAS ALÍQUOTAS DO ENTE PÚBLICO –
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER
As contribuições do ente público são calculadas apenas em relação aos benefícios
a conceder, uma vez que o ente não contribuiu para os inativos e pensionistas.
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A contribuição normal do ente público é definida em lei própria, devendo obedecer
aos limites impostos pela lei nº 9.717/98. A expressão de cálculo é a seguinte.
CtbServ  CtbNormalEnte  2  CtbServ

(f.40)

A contribuição para amortização do déficit atuarial é determinada em função das
necessidades anuais de aportes financeiros do ente público para equilibrar, em cada exercício,
o regime previdenciário. Inicialmente, são elaboradas as projeções de fluxo de caixa do RPPS
e determinadas as insuficiências anuais, calculando-se, por processo de simulação, quais as
alíquotas que equilibram o regime em cada exercício em um prazo de 35 anos, considerandose a folha salarial das gerações atual e futura de servidores ativos.
EXPRESSÃO DE CÁLCULO DAS ALÍQUOTAS DO SERVIDOR ATIVO,
INATIVO E PENSIONISTA – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A
CONCEDER
As contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas são definidas em lei
do ente público, observando-se o limite mínimo estabelecido na Lei nº 10.887/04, bem como
os limites de isenção das contribuições dos inativos e pensionistas.

8.

CtbServAti  AliquotaServidor  Salario

(f.41)

CtbInativo = AliquotaInativo Max(0; Ben - TetoRGPS)

(f.42)

CtbPensionista = AliquotaPensionista  Max(0; Ben - TetoRGPS)

(f.43)

PROJEÇÕES ATUARIAIS

A avaliação atuarial pela metodologia do valor presente tem como resultado o
balanço atuarial. Neste balanço, que oferece a visão estática da situação atuarial do RPPS em
um determinado instante, estão confrontados os valores do Ativo – composto pelas receitas de
contribuição e pelo ativo líquido do plano – com aqueles do passivo – representados pelos
valores dos pagamentos de benefícios.
O balanço atuarial, que quantifica a existência de superávit ou déficit, não permite,
entretanto, visualizar a dinâmica que o estudo atuarial também encerra. Em outras palavras, e
exemplificando, embora o balanço atuarial possa registrar o valor da insuficiência de reserva,
não aponta quando ela se iniciará e qual a sua tendência.
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Em vista da limitação imposta pelo balanço atuarial, as projeções atuariais exercem
o papel de instrumento que possibilitará ao administrador do RPPS obter a visão dinâmica do
resultado atuarial, revelando anualmente as expectativas de receitas, despesas e o resultado
financeiro do exercício.
Em cada ano futuro, o modelo atuarial de projeção possibilitará que sejam
estimadas as populações seguradas, segmentando-as em ativos, inativos e pensionistas,
podendo-se, ainda, considerar os grupos relativos à geração atual e futura, se for utilizada a
premissa de novos entrados.

9.

MODELO MATEMÁTICO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS
a. DESPESA E RECEITA ANUAL
APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDOS

COM

DEapoag = B  FCS  y − x px

BENEFÍCIOS

DE
(f.44)

Representa o valor esperado de despesa anual com o pagamento do benefício B no
ano a para o participante g, considerando-se a probabilidade de o segurado sobreviver entre a
idade x – no ano corrente – e a idade que ele terá no ano a (y). O valor do benefício foi ajustado
pelo fator de capacidade de benefício.
O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
DEapoa =  DEapoag

(f.45)

g

A receita de contribuição sobre o benefício é dada por:

REapoag = C y − x px

(f.46)

REapoa =  REapoag

(f.47)

g

b. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE PENSÃO JÁ CONCEDIDOS

DEpenag = B  FCS  y − x psg 0

(f.48)

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o grupo
familiar sobrevivente g, considerando-se a probabilidade de cada um dos integrantes do grupo
sobreviver entre a idade x – no ano corrente – e a idade que ele terá no ano a (y). O valor do
benefício foi ajustado pelo fator de capacidade de benefício.
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O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
DEpena =  DEpenag

(f.49)

g

A receita de contribuição sobre o benefício é dada por:
REpen ag = Ba − x psg 0

(f.50)

REpena =  REpenag

(f.51)

g

c. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA
PROGRAMADA A CONCEDER

DEapoag = B  FCB y − r pr r − x pxaa

(f.52)

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o
participante g, considerando-se a probabilidade de o participante sobreviver em serviço entre a
idade x – no ano corrente – e a idade r – ano em que se aposentará – e depois entre a idade na
data da aposentadoria e a idade na data do pagamento (y). O valor do benefício foi ajustado
pelo fator de capacidade de benefício.
O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
DEapoa =  DEapoag

(f.53)

g

A receita de contribuição sobre o benefício é dada por:

REapoag =C y − r pr r − x pxaa

(f.54)

REapoa =  REapoag

(f.55)

g

d. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ A CONCEDER

DEinv ag = B  FCB  y − i pi i − x pxaa  ini

(f.56)

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o
participante g, considerando-se a probabilidade de o segurado sobreviver em serviço entre a
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idade x – no ano corrente – e a idade i – em que se aposentará, com probabilidade expressa por
in – e depois entre a idade na aposentadoria e idade na data do pagamento (y).
O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
DEinva =  DEinvag

(f.57)

g

A receita de contribuição sobre o benefício é dada por:

REinv ag = C y − i pi i − x pxaa  ini

(f.58)

REinva =  REinvag

(f.59)

g

Deverão ser considerados todos os fluxos possíveis de ocorrer no ano a, frutos das
diversas aposentadorias por invalidez que podem ter ocorrido com o participante nos anos
anteriores a a, multiplicando-se cada fluxo por sua respectiva probabilidade.
e. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE PENSÃO DE APOSENTADO
PROGRAMADO A CONCEDER

DEpenag = B  FCS  z psg 0 r − x pxaa  y − r pr  qr

(f.60)

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o grupo
familiar sobrevivente g, considerando-se a probabilidade de o segurado sobreviver em serviço
entre a idade x – no ano corrente – e a idade r – em que se aposentará – e depois entre a
aposentadoria e a data do falecimento (y), além da probabilidade de existir alguém no grupo
familiar sobrevivente (GFS) para receber o benefício daqui a z anos.
O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
DEpena =  DEpenag

(f.61)

g

A receita de contribuições é dada por:

REpenag = Cz psg0 r − x pxaa  y − r pr  qr

(f.62)

REpena =  REpenag

(f.63)

g

Deverão ser considerados todos os fluxos possíveis de ocorrer no ano a, frutos das
diversas pensões que podem ter se iniciado nos anos anteriores a a, multiplicando-se cada fluxo
por sua respectiva probabilidade.
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f. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE PENSÃO DE ATIVO A
CONCEDER

DEpenag = B  FCS z psg0  y − x pxaa  q y

(f.64)

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o grupo
familiar sobrevivente g, considerando-se a probabilidade de o participante sobreviver em
serviço entre a idade x – no ano corrente – e a idade na data do falecimento (y), além da
probabilidade de existir alguém no GFS para receber o benefício daqui a z anos.
O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
DEpena =  DEpenag

(f.65)

g

A receita de contribuições será dada por:

REpenag = Cz psg0  y − x pxaa  q y

(f.66)

REpena =  REpenag

(f.67)

g

Deverão ser considerados todos os fluxos possíveis de ocorrer no ano a, frutos das
diversas pensões que podem ter se iniciado nos anos anteriores a a, multiplicando-se cada fluxo
por sua respectiva probabilidade.
g. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE PENSÃO DE APOSENTADO
INVÁLIDO A CONCEDER

DEpenag = B  FCB  z psg 0  y − r pr  q y i − x pxaa  ini

(f.68)

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o grupo
familiar sobrevivente g, considerando-se a probabilidade de o segurado sobreviver em serviço
entre a idade x – no ano corrente – e a data da invalidez – com idade i -, e depois entre esta data
e o falecimento (cuja idade será igual a y), além da probabilidade de existir alguém no GFS
para receber o benefício daqui a z anos.
O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
DEpena =  DEpenag

(f.69)

g

A receita de contribuições será dada por:
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REpenag = C z psg 0  y − r pr  q y i − x pxaa  ini

(f.70)

REpena =  REpenag

(f.71)

g

Deverão ser considerados todos os fluxos possíveis de ocorrer no ano a, frutos das
diversas pensões que podem ter se iniciado nos anos anteriores a a, multiplicando-se cada fluxo
por sua respectiva probabilidade.
h. VALOR ANUAL DOS SALÁRIOS E RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
SOBRE SALÁRIOS

VAsal ag = S  FCS  y − x pxaa

(f.72)

Representa o valor esperado do salário no ano a a ser recebido pelo servidor g,
considerando-se a probabilidade de o servidor sobreviver em serviço entre a idade x – no ano
corrente – e a data do recebimento do salário – com idade y.
O montante estimado de salários no ano a poderá ser obtido somando-se todos os
valores esperados dos pagamentos individuais.
VAsala =  VAsalag

(f.73)

g

A receita de contribuições será dada por:

VActbag = c%  S  FCS  y − x pxaa

(f.74)

VActba = VActbag

(f.75)

g

Nos valores das contribuições estarão somadas as receitas de compensação
previdenciária e deduzidos os custos de administração e dos benefícios estruturados em regime
financeiro de repartição simples.
09 de outubro de 2019.
Atuário responsável pela NTA:

Sérgio César de Paula Cardoso
MIBA nº 2.285
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1.

OBJETIVOS DA NOTA TÉCNICA ATUARIAL

Esta Nota Técnica Atuarial (NTA) tem por objetivo apresentar a formulação
matemática, os parâmetros, as premissas, as hipóteses, o método atuarial e os regimes
financeiros utilizados nas avaliações atuariais do Instituto de Previdência Social do Município
de Campinas (CAMPREV), instituído pela Lei Complementar Nº 10, de 30 de junho de 2004,
relativos ao Plano Previdenciário.
Nos parágrafos seguintes serão comentados os aspectos técnicos sobre a
metodologia de avaliação atuarial, as características analisadas em cada população segurada e
os resultados obtidos pela referida metodologia.
O detalhamento das premissas e hipóteses atuariais permitirá o conhecimento mais
específico sobre as variáveis endógenas e exógenas que influenciam o arranjo previdencial e os
correspondentes efeitos na situação financeira e atuarial do RPPS aqui analisado.
As fórmulas matemáticas que caracterizam o método de custeio atuarial encontramse inseridas nesta NTA.

2.

SEGREGAÇÃO DE MASSAS

O RPPS do município de Campinas adota a segregação da massa, seguindo o
disposto nos artigos 142 e 143 da Lei Complementar Nº 10, de 30 de junho de 2004.

3.

PLANO DE BENEFÍCIOS

Os benefícios oferecidos por qualquer RPPS aos seus segurados estão disciplinados
pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 16/12/1998, nº 41, de 19/12/2003, nº 47, de
05/07/2005, e nº 70, de 29/03/2012, bem como na legislação federal que lhes é complementar
e na legislação do ente público que instituiu o regime previdencial.
Em complemento às mencionadas emendas constitucionais, há de ser observada a
Lei nº 9.717, de 27/11/1998, complementada pela Portaria MPS nº 464, de 19/11/2018, que
estabelecem os parâmetros dos planos de benefícios e das avaliações atuariais.
Os benefícios ofertados pelo RPPS compreendem:
•

Quanto ao servidor
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria compulsória;
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c) aposentadoria por tempo de contribuição e idade;
d) aposentadoria por idade;
e) aposentadoria especial, nos casos admitidos na Constituição da
República Federativa do Brasil;
f) auxílio-doença;
g) salário-família;
h) auxílio-maternidade; e
•

Quanto ao dependente:
a) pensão por morte; e
b) auxílio-reclusão.

As regras de elegibilidade, manutenção e atualização monetária dos benefícios são
aquelas definidas na citada legislação constitucional, bem como as que constam da Lei nº
9.717/1998, Lei nº 10.887/2004, Portaria nº 402/2008, Portaria nº 464/2018 e da legislação
específica emanada do ente público mantenedor do RPPS.

4.

PLANO DE CUSTEIO

O plano de custeio do RPPS estabelece a alíquotas de contribuições a serem pagas
pelo ente público, servidores ativos e inativos e pensionistas. Além disso, o plano de custeio
estabelece a forma de amortização do déficit atuarial apurado na reavaliação, quando a forma
escolhida para esse equacionamento é um plano de amortização.
A Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, complementada pela Lei nº 10.887,
de 18/06/2004, estabelece os critérios e os limites das alíquotas de contribuição que deverão ser
praticados pelos regimes próprios de previdência dos servidores públicos.
Assim, a avaliação atuarial busca determinar, primeiramente, os custos de cada
benefício oferecido pelo plano aos seus segurados e, em seguida, definir, em conjunto com o
ente público, um plano de custeio que seja capaz de financiar os custos do regime previdencial.
Os custos do plano, por sua vez, podem ser divididos em duas categorias,
denominadas de custos normais e custos suplementares, os quais estão definidos a seguir: a)
custo normal, que corresponde ao valor das necessidades de custeio, atuarialmente calculadas,
conforme os regimes financeiros e método de financiamento adotados, referentes a períodos
compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios; e b) custo
suplementar, que é o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas,
destinadas à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficits gerados
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pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação de metodologia ou
hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários às
coberturas das reservas matemáticas previdenciárias.
Observa-se que a separação de custo normal e suplementar, portanto, dependente
do método de financiamento adotado, podendo existir, inclusive, métodos de financiamento que
não prevejam a separação dos custos na forma mencionada, como é o caso do método de
financiamento agregado, o qual é utilizado nesta Nota Técnica Atuarial. Diante da
impossibilidade de separação dos custos normal e suplementar para o método Agregado,
adotou-se como premissa de que o custo normal equivale à contribuição normal definida pelo
ente público em lei e que o custo suplementar será aquele estabelecido no plano de amortização
para o completo equacionamento do déficit atuarial nos termos da legislação aplicável.
O plano de custeio a ser implementado pelo ente público em lei e/ou decreto será
definido na avaliação atuarial e contemplará a contribuição normal, a ser paga pelo ente público,
servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos da lei.]

5.

SEGURADOS DO RPPS

A nova redação do art. 40 da Constituição Federal, dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, estabelece que fica assegurado aos servidores públicos - titulares de
cargos efetivos de qualquer esfera de poder -, regime de previdência de caráter contributivo e
solidário, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e as condições
estabelecidas no mencionado art. 40.
Pelo exposto, observa-se que os regimes de previdência são destinados aos
servidores públicos titulares de cargos efetivos, bem como aos seus dependentes. Destarte, os
grupos abrangidos nas avaliações atuariais são compostos por:

6.

•

Servidores ativos

•

Servidores inativos que foram titulares de cargos efetivos

•

Pensionistas dos dois grupos anteriores

PREMISSAS E HIPÓTESES DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

A avaliação atuarial objetiva estimar as obrigações e os direitos do RPPS frente aos
seus segurados, que se traduzem nos pagamentos de benefícios aos servidores ativos, inativos
e pensionistas durante a existência do regime. Os direitos são as contribuições que esses grupos
e o respectivo Ente público precisarão aportar aos cofres do regime para adimplir as obrigações
correspondentes.
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Observa-se, de princípio, que os valores tratados em uma avaliação atuarial estão
distribuídos dentro de um horizonte temporal futuro e, como tal, é exigido do atuário esforço
de estimação do comportamento de certas variáveis que influenciarão na determinação dos
valores dos benefícios e das contribuições, como, por exemplo, a estimativa de evolução
salarial, que ocorrerá até a aposentadoria do servidor ativo.
Essas variáveis requerem, assim, estimativas sobre o seu comportamento futuro,
denominadas de premissas e hipóteses atuariais. Portanto, o atuário deve estimar os valores que
julgar adequados e razoáveis de ocorrerem no futuro com base nas variáveis do modelo atuarial,
discutidas previamente com os gestores do RPPS, observadas as características e o
comportamento das populações analisadas.
Todas as hipóteses utilizadas na avaliação atuarial devem observar os parâmetros
definidos na Portaria nº 464/2018.
As definições das hipóteses estão apresentadas a seguir e os resultados são
registrados no Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA.
1. TAXA REAL DE JUROS
Especifica o rendimento real – ganho acima da inflação – esperado para os ativos
financeiros do RPPS, que se encontram investidos em mercado.
Os critérios para definição da taxa real de juros encontram-se detalhados na Portaria
MF nº 464/2018 (Capítulo IX – Seção V).
2. CRESCIMENTO SALARIAL POR MÉRITO
Determina a dinâmica da evolução salarial por mérito. Segundo o Art. 25 da
Portaria MF nº 464/2018, a taxa de crescimento da remuneração ao longo da carreira será de,
no mínimo, de 1% ao ano, em termos reais, a cada ano da projeção atuarial.
3. TAXA DE ROTATIVIDADE
Expressa percentualmente as quantidades de desligamentos dos servidores públicos
do regime previdencial, sejam voluntários ou não. Essa taxa deve ser compatível com a
experiência observada nos últimos anos no RPPS, sendo aceitável, no caso de inexistência de
dados pretéritos, que se utilize um percentual máximo anual de 1%, conforme estabelecido no
art. 23 da Portaria nº 464/2018.

6

Nota Técnica Atuarial (NTA) 2019
Município: Campinas/SP
Plano Previdenciário

4. TÁBUAS BIOMÉTRICAS
As tábuas biométricas contêm as probabilidades de ocorrência dos eventos que
estimam o surgimento do direito aos benefícios oferecidos pelo RPPS. Torna-se necessário,
então, que o atuário utilize tábuas biométricas que melhor possam estimar as probabilidades
médias de sobrevivência dos participantes.
O conjunto-padrão das tábuas respeita os critérios definidos pela Portaria nº
464/2018.
A tábua de serviço é, por sua vez, obtida pela aplicação do método dos
multidecrementos, universalmente empregado, e prevê a combinação de taxas unidecrementais,
gerando, assim, uma tábua com taxas para cada evento, mas submetidas a um ambiente
multidecremental. A formulação matemática pode ser consultada no livro Pension Mathematics
With Numercial Illustrations, Second Edition, de Howard E. Winklevoss, capítulo 2 – Actuarial
Assumptions, páginas 12 a 14.
A equação da qual se obtém as taxas multidecrementias, a partir de taxas
unidecrementais de morte, invalidez e rotatividade, é descrita a seguir.

(

)

1
 1

q (1) = q' (1) 1 − q' ( 2) + q' (3) + q' ( 2) q' (3) 
3
 2


5. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A APOSENTADORIA
O tempo de contribuição para a aposentadoria é determinante no cálculo da data em
que ocorrerá a aposentadoria programada do servidor público. Essa data se reveste de suma
importância para o cálculo atuarial, posto que representa o marco entre o final da fase de
acumulação de reservas financeiras e o início da fase de usufruto dos benefícios ou, em outras
palavras, de consumo das reservas.
Caso os Entes públicos não disponham dessa informação ou se a mesma encontrase incompleta ou inconsistente, reza a Portaria nº 464/2018 (Capítulo IX – Seção VI) que, na
ausência dessa informação, pode-se calcular o tempo de contribuição considerando-se a
diferença entre a idade atual do segurado e a idade mínima de 18 (dezoito) anos.
6. HIPÓTESE DE NOVOS ENTRANTES
A hipótese de novos entrantes diz respeito à quantidade e perfil de servidores que
irão, futuramente, compor o quadro funcional do ente público.
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7. FATORES DE CAPACIDADE SALARIAL E DE BENEFÍCIOS
Empregada para estimar o valor real dos salários e benefícios entre duas datas de
reajuste de salários e de benefícios, incorporando a essas remunerações os efeitos inflacionários
de curto prazo.
Em ambiente de inflação baixa, como o que atualmente se observa, essa hipótese
tem sua importância reduzida e, nestas situações, o valor deste fator é, em geral, próximo de 1,
valor este adotado na avaliação atuarial do RPPS.
8. TAXA DE CRESCIMENTO POR PRODUTIVIDADE DOS SALÁRIOS
Além do crescimento real por mérito, o modelo atuarial empregado em nossas
avaliações atuariais prevê a utilização de taxas de crescimento real por produtividade,
consideradas de forma coletiva a todos os servidores ativos.
Essa taxa é usualmente tratada como constante ao longo dos anos, de forma
conservadora, e deverá ser estabelecida com base nas expectativas de reajustes reais coletivos
que o Ente público tenha em relação aos seus servidores.
9. TAXA DE CRESCIMENTO REAL DOS BENEFÍCIOS
Quando justificada, essa hipótese busca retratar o crescimento dos benefícios acima
dos índices inflacionários. De acordo as Emendas Constitucionais n˚s 20/1998, 41/2003 e
47/2005, uma parcela dos servidores tem direito ao repasse para a respectiva aposentadoria dos
mesmos índices de reajuste real coletivo concedidos aos servidores ativos. Por conseguinte, se,
além dos reajustes reais por mérito, forem também previstos crescimentos reais por
produtividade, estes deverão ser considerados também para os benefícios quando das avaliações
atuariais.
10. COMPOSIÇÃO FAMILIAR MÉDIA
Os cálculos atuariais dos benefícios pagos aos dependentes – pensão – requerem a
utilização de informações cadastrais sobre os dependentes, que são potenciais beneficiários das
referidas rendas.
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No caso em que não haja o registro de informações sobre os dependentes dos
servidores ativos e inativos, pode ser empregada a hipótese de composição familiar média,
calculada com base em estatísticas consistentes.
11. ENTRADA EM APOSENTADORIA
A hipótese de entrada em aposentadoria é usada para estimar a data em que se
iniciará o gozo dos benefícios programados, tais como aposentadorias por tempo de
contribuição, idade e compulsória, bem como as respectivas reversões em pensão.

7.

REGIMES FINANCEIROS

Os regimes financeiros indicam a forma de financiamento dos benefícios que serão
pagos aos servidores e seus dependentes. A legislação em vigor permite a adoção de três
regimes financeiros, a saber:
a.

Regime Financeiro de Capitalização. Entende-se por regime
financeiro de capitalização aquele que possui uma estrutura técnica
de forma que as contribuições pagas por todos os servidores e pela
União, Estado, Distrito Federal ou Município, incorporando-se às
reservas matemáticas, que são suficientes para manter o
compromisso total do regime próprio de previdência social para com
os participantes, sem que seja necessária a utilização de outros
recursos, caso as premissas estabelecidas para o plano previdenciário
se verifiquem.

b.

Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura.
Entende-se por regime financeiro de repartição de capitais de
cobertura aquele que possui uma estrutura técnica de forma que as
contribuições pagas por todos os servidores e pela União, Estado,
Distrito Federal ou Município, em um determinado período, deverão
ser suficientes para constituir integralmente as reservas matemáticas
de benefícios concedidos, decorrentes dos eventos ocorridos nesse
período.

c.

Regime Financeiro de Repartição Simples. Entende-se por regime
financeiro de repartição simples aquele em que as contribuições
pagas por todos os servidores e pela União, Estado, Distrito Federal
ou Município, em um determinado período, deverão ser suficientes
para pagar os benefícios decorrentes dos eventos ocorridos nesse
período.
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Regimes financeiros usados na avaliação atuarial do RPPS: capitalização para os
benefícios de aposentadorias programadas (compulsória, por tempo de contribuição e idade,
por idade e especial), e respectivas pensões, de repartição de capitais de cobertura para
aposentadorias por invalidez, e respectivas pensões, e pensões de ativo e de repartição simples
para o auxílio-doença, salário-família, auxílio-maternidade, auxílio-exclusão e despesa
administrativa.
12. MÉTODO ATUARIAL
O método atuarial utilizado no regime financeiro de capitalização é método
Agregado.
13. MODELO MATEMÁTICO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
a. VALOR PRES ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
APOSENTADORIA – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Para um determinado servidor inativo, representa o somatório dos benefícios que
lhe serão pagos entre a data de aposentadoria e idade estimada para o fim da sua vida (w).

(B  FCB  (1 + b)
= 

t−x

w −1

g

VPABFapx

x

t = x +1

(1 + i )

t−x

t − x px

)

(f.1)

Para o conjunto dos servidores inativos:
VPABFap =  VPABFapxg

(f.2)

g

Onde:
VPABFap = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de aposentadoria do
inativo “g”;
g = identifica o inativo;
x = idade do inativo na data da avaliação;
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t = idade em que se dá o pagamento do benefício;
B = valor do benefício;
b = taxa de crescimento real do benefício;
w = idade inatingível da tabela de mortalidade;
FCB = fator de capacidade do benefício;
p = probabilidade de sobrevivência; e
i = taxa de juros atuarial.
Nos cálculos das probabilidades de sobrevivência serão utilizadas tábuas
biométricas distintas, no que se refere a aposentados válidos e aposentados inválidos.
O valor presente das contribuições futuras é dado por:
VPACFapgx =

w −1

(Cx t − x px )

 (1 + i )

t = x +1

t−x

(f.3)

Para o conjunto dos servidores inativos:
VPACFap =  VPACFapgx

(f.4)

g

Onde:
VPACFap = Valor presente atuarial das contribuições futuras incidentes sobre os
benefícios de aposentadoria do inativo “g”, conforme a legislação
vigente;
g = identifica o inativo;
x = idade do inativo na data da avaliação;
t = idade em que se dá o pagamento do benefício;
w = idade inatingível da tabela de mortalidade;
C = valor da contribuição calculada sobre o benefício com o FCB;
p = probabilidade de sobrevivência; e
i = taxa de juros atuarial.
b. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
PENSÃO DO INATIVO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
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Para um determinado inativo, representa o somatório dos benefícios que serão
pagos aos seus dependentes a partir da data do seu falecimento e enquanto existirem integrantes
no grupo familiar sobrevivente.
w −1 wg −1

VPABFpenapx =  
g

(B  FCB  (1 + b)
x

y−x

 y − x psg0 t − x px  qt

(1 + i )

t = x y =t

)

y−x

(f.5)

Para o conjunto dos servidores:
VPABFpenap =  VPABFpenapgx

(f.6)

g

Onde:
VPABFpenap = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de reversão da
aposentadoria em pensão;
B = valor do benefício do grupo familiar;
g = identifica o inativo;
x = idade do inativo na data da avaliação;
t = idade em que se dará a morte do inativo;
psg = probabilidade de sobrevivência conjunta do grupo familiar;
p = probabilidade de sobrevivência do inativo;
q = probabilidade de morte do inativo;
b = taxa de crescimento real do benefício;
FCB = fator de capacidade do benefício;
w = idade inatingível da tabela de mortalidade;
wg = idade inatingível para o grupo familiar sobrevivente; e
i = taxa de juros atuarial.
O valor presente atuarial das contribuições será dado por:

(C  psg 

w −1 wg −1

VPACFpenapgx =  
t = x y =t

x

y

0

p  qt )

y−x x
y−x

(1 + i )

(f.7)

Para o conjunto dos servidores:
VPACFpenap =  VPACFpenapgx

(f.8)

g
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Onde:
VPACFpenap = Valor presente atuarial das contribuições futuras incidentes sobre
pensão, nos termos da legislação aplicável;
C = valor da contribuição calculada sobre o benefício com o FCB;
g = identifica o inativo;
x = idade do inativo na data da avaliação;
t = idade em que se dará a morte do inativo;
psg = probabilidade de sobrevivência conjunta do grupo familiar;
p = probabilidade de sobrevivência do inativo;
q = probabilidade de morte do inativo;
w = idade inatingível da tabela de mortalidade;
wg = idade inatingível para o grupo familiar sobrevivente; e
i = taxa de juros atuarial.
c. VALOR PRES ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE PENSÃO
– BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Para um determinado pensionista, representa o somatório dos benefícios que lhe
serão pagos entre a aposentadoria e o final estimado para a sua vida (w).

VPABFpen0g =

(B  FCB  (1 + b)  psg )


wg −1

t

0

t =1

(1 + i )

t

t

0

(f.9)

Para o conjunto dos pensionistas:
VPABFpen = VPABFpen0g

(f.10)

g

Onde:
VPABFpen = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de pensão do grupo de
pensionistas “g”;
g = identifica o grupo de pensionistas “g”;
0 = idade do grupo familiar na data da avaliação (admite-se que o grupo tem idade
igual a zero no momento da avaliação e calcula-se o lx conjunto do grupo para
os anos seguintes, considerando-se as probabilidades de morte de cada
pensionista do grupo familiar em suas respectivas idades);
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t = idade em que se dá o pagamento do benefício;
B = valor do benefício;
b = taxa de crescimento real do benefício;
FCB = fator de capacidade do benefício;
psg = probabilidade de sobrevivência conjunta do grupo familiar;
wg = idade inatingível para o grupo familiar sobrevivente; e
i = taxa de juros atuarial.
O valor presente das contribuições futuras é dado por:

VPACFpen0g =

(Ct psg0 )

wg −1

 (1 + i )
t =1

t

(f.11)

Para o conjunto dos pensionistas:
VPACFpen =  VPACFpen0g

(f.12)

g

Onde:
VPACFpen = Valor presente atuarial das contribuições futuras incidentes sobre
pensão;
g = identifica o grupo de pensionistas;
0 = idade do grupo familiar na data da avaliação (admite-se que o grupo tem idade
igual a zero no momento da avaliação e calcula-se o lx conjunto do grupo para
os anos seguintes, considerando-se as probabilidades de morte de cada
pensionista do grupo familiar em suas respectivas idades);
t = idade em que se dá o pagamento do benefício;
C = valor da contribuição incidentes sobre o benefício de pensão do grupo familiar;
psg = probabilidade de sobrevivência conjunta do grupo familiar;
wg = idade inatingível para o grupo familiar sobrevivente; e
i = taxa de juros atuarial.
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d. RESERVA MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
A reserva matemática de benefícios concedidos corresponderá à soma da reserva
matemática de BC referente às aposentadorias e pensões, deduzida da estimativa de
compensação previdenciária (VPACP), quando for o caso.
RMAP = VPABFap − VPACFap + VPBAFpenap − VPCAFpenap + VPABFpen − VPACFpen − VPACP
(f.13)

BENEFÍCIOS A CONCEDER
a. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
APOSENTADORIA PROGRAMADA – BENEFÍCIOS A CONCEDER
Para um determinado servidor ativo, representa o somatório dos benefícios que lhe
serão pagos entre a aposentadoria e o final estimado para a sua vida (w), multiplicada pela
probabilidade de permanecer em atividade e estar vinculado ao regime previdencial até a sua
aposentadoria.

(B  FCB  (1 + b)
= 

t −r

w −1

g

VPABFapx

r

t = r +1

(1 + i )

t − r pr r − x pxaa

t−x

)

(f.14)

O valor do benefício em r – data da aposentadoria – dependerá do salário do
servidor em x – data da avaliação – e do crescimento salarial até o término da vida laboral, bem
como das regras que serão aplicadas ao cálculo do benefício, que podem determinar o cálculo
pelo salário terminal ou pela média da carreira limitada ao salário terminal.
Para o conjunto dos servidores:
VPABFap =  VPABFapxg

(f.15)

g

Onde:
VPABFap = valor presente atuarial dos benefícios futuros de aposentadoria
programada do servidor ativo “g”;
g = identifica o servidor ativo
B = benefício projetado para a data da aposentadoria;
b = taxa de crescimento real do benefício;
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x = idade do servidor ativo na data da avaliação atuarial;
r = idade do servidor ativo na data da aposentadoria programada;
t = idade do inativo na data dos pagamentos dos benefícios;
w = idade inalcançável da tábua de mortalidade;
i = taxa de juros atuarial;
FCB = fator de capacidade do benefício
p =

probabilidade de sobreviver entre a data da aposentadoria e a data do
pagamento do benefício; e

p(aa) = probabilidade de sobreviver entre a data da avaliação atuarial e a data da
aposentadoria em ambiente multidecremental.
O valor presente das contribuições será dado por:

VPACFapgx =

w −1



t = r +1

(C 
r

pr r − x pxaa
(1 + i )t − x

t −r

)

(f.16)

Para o conjunto dos servidores:
VPACFap = VPACFapgx

(f.17)

g

Onde:
VPACFap = valor presente atuarial das contribuições futuras incidentes sobre os
benefícios de aposentadoria programada do servidor ativo “g”;
g = identifica o servidor ativo
C = contribuição incidente sobre o benefício de aposentadoria programada;
x = idade do servidor ativo na data da avaliação atuarial;
r = idade do servidor ativo na data da aposentadoria programada;
t = idade do inativo na data dos pagamentos dos benefícios;
w = idade inalcançável da tábua de mortalidade;
i = taxa de juros atuarial;
p =

probabilidade de sobreviver entre a data da aposentadoria e a data do
pagamento do benefício; e

p(aa) = probabilidade de sobreviver entre a data da avaliação atuarial e a data da
aposentadoria em ambiente multidecremental.
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b. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – BENEFÍCIOS A CONCEDER
Para um determinado servidor ativo, representa o somatório dos benefícios que lhe
serão pagos entre a aposentadoria por invalidez e o final estimado para a sua vida (w),
multiplicado pela probabilidade de se invalidar.

(B
= 
x +1

g

VPABFinvx

w −1

t1

t1= x t 2 = t1+1

 FCB  (1 + b ) t 2 −t1 pt1t1− x pxaa  int1
(1 + i )t 2− x
t 2− x

)

(f.18)

O valor do benefício em t1 – data da invalidez – dependerá do salário do servidor
em x – data da avaliação – e do crescimento salarial.
Para o conjunto dos servidores:
VPABFinv =  VPABFinvxg

(f.19)

g

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas
contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.
Onde:
VPABFinv = valor presente atuarial dos benefícios futuros de aposentadoria por
invalidez do servidor ativo “g”;
g = identifica o servidor ativo
B = benefício projetado para a data da invalidez;
b = taxa de crescimento real do benefício;
x = idade do servidor ativo na data da avaliação atuarial;
t1 = idade do servidor ativo no momento da invalidez;
t2 = idade do inativo na data dos pagamentos dos benefícios;
w = idade inalcançável da tábua de mortalidade;
i = taxa de juros atuarial;
FCB = fator de capacidade do benefício
p = probabilidade de sobreviver como inválido entre a data da aposentadoria e a
data do pagamento do benefício;

17

Nota Técnica Atuarial (NTA) 2019
Município: Campinas/SP
Plano Previdenciário

p(aa) = probabilidade de sobreviver vivo e válido entre a data da avaliação atuarial
e a data da aposentadoria por invalidez em ambiente multidecremental; e
in = taxa de entrada em invalidez.
O valor presente das contribuições será dado por:
x +1

VPACFinvx = 
g

w −1



(C 

t1= x t 2 = t1+1

p  p  int1
(1 + i )

aa
t1 t 2 − t1 t1 t1− x x
t 2− x

)

(f.20)

Para o conjunto dos servidores:
VPACFinv =  VPACFinvgx

(f.21)

g

Onde:
VPACFinv = valor presente atuarial das contribuições sobre a aposentadoria por
invalidez do servidor ativo “g”;
g = identifica o servidor ativo
C = valor da contribuição;
x = idade do servidor ativo na data da avaliação atuarial;
t1 = idade do servidor ativo no momento da invalidez;
t2 = idade do inativo na data dos pagamentos dos benefícios;
w = idade inalcançável da tábua de mortalidade;
i = taxa de juros atuarial;
p = probabilidade de sobreviver como inválido entre a data da aposentadoria e a
data do pagamento do benefício;
p(aa) = probabilidade de sobreviver vivo e válido entre a data da avaliação atuarial
e a data da aposentadoria por invalidez em ambiente multidecremental; e
in = taxa de entrada em invalidez.
c. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
PENSÃO DO ATIVO – BENEFÍCIOS A CONCEDER
Para um determinado servidor ativo, representa o somatório dos benefícios que
serão pagos aos seus dependentes a partir da data do seu falecimento e enquanto existirem
integrantes no grupo familiar sobrevivente.
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(B
= 

VPABFpenatx

t1

t1= x t 2 = t1+1

 FCB  (1 + b ) t 2 − x psg0 t1− x pxaa  qt1
(1 + i )t 2− x
t 2 − t1

x +1 wg −1

g

)

(f.22)

O valor do benefício em t1 – data da morte do servidor Ativo – dependerá do salário
do servidor em x – data da avaliação – e do crescimento salarial até o momento do óbito.
Para o conjunto dos servidores:
VPABFpenat =  VPABFpenatxg

(f.23)

g

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas
contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.
Onde:
VPABFpenat = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de pensão de ativo
referente ao servidor “g”;
x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;
t1 = idade do servidor na data do falecimento;
t2 = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;
B = valor do benefício;
b = taxa de crescimento real do benefício;
i = taxa de juros atuarial;
FCB = fator de capacidade do benefício
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data do falecimento, em ambiente multidecremental;
q = probabilidade de falecimento do servidor; e
psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.
O valor presente das contribuições futuras será dado por:
x +1 wg −1

VPACFpenatgx = 



(C 

t1 t 2 − x

t1= x t 2 = t1+1

psg0 t1− x pxaa  qt1
(1 + i )t 2− x

)

(f.24)

Para o conjunto dos servidores:
VPACFpenat =  VPACFpenatgx

(f.25)

g
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Onde:
VPACFpenat = Valor presente atuarial das contribuições futuras sobre os benefícios
de pensão de ativo referente ao servidor “g”;
x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;
t1 = idade do servidor na data do falecimento;
t2 = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;
C = valor da contribuição;
b = taxa de crescimento real do benefício;
i = taxa de juros atuarial;
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data do falecimento, em ambiente multidecremental;
q = probabilidade de falecimento do servidor; e
psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.
d. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
PENSAO DO APOSENTADO PROGRAMADO – BENEFÍCIOS A
CONCEDER
Para um determinado aposentado programado, representa o somatório dos
benefícios que serão pagos aos seus dependentes a partir da data do seu falecimento na condição
de aposentado programado e enquanto existirem integrantes no grupo familiar sobrevivente. Os
índices w1 e w2 representam, respectivamente, as idades inatingíveis para o servidor e para o
grupo familiar sobrevivente.

VPABFpenapgx =

(B  FCB  (1 + b)


t 2−r

w1−1 w 2 −1

r

t1= r t 2 = t1+1

)

t 2 − x psg 0 t1− r pr  qt1r − x pxaa
(f.26)
(1 + i )t 2 − x

O valor do benefício em t1 – data da morte do aposentado programado – dependerá
do benefício do servidor em x – data da avaliação – e do crescimento salarial até o momento do
óbito.
Para o conjunto dos servidores:
VPABFpenap =  VPABFpenapxg

(f.27)

g
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O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas
contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.
Onde:
VPABFpenap = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de reversão de
aposentadoria programada de ativo referente ao servidor “g”;
x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;
r = idade do servidor na data da aposentadoria programada;
t1 = idade do servidor na data do falecimento;
t2 = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;
B = valor do benefício;
b = taxa de crescimento real do benefício;
i = taxa de juros atuarial;
FCB = fator de capacidade do benefício
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data da aposentadoria programada, em ambiente multidecremental;
p = probabilidade de sobrevivência do inativo entre a data da aposentadoria e a data
do falecimento;
q = probabilidade de falecimento do inativo; e
psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.
O valor presente das contribuições será dado por:
w1−1 w 2 −1

VPACFpenapgx = 



(C 
r

t 2− x

t1= r t 2 = t1+1

psg0 t1− r pr  qt1r − x pxaa
(1 + i )t 2− x

)

(f.28)

Para o conjunto dos servidores:
VPACFpenap =  VPACFpenapgx

(f.29)

g

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas
contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.
VPACFpenap = Valor presente atuarial das contribuições sobre benefícios futuros
de reversão de aposentadoria programada de ativo referente ao
servidor “g”;
x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;
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r = idade do servidor na data da aposentadoria programada;
t1 = idade do servidor na data do falecimento;
t2 = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;
C = valor da contribuição;
i = taxa de juros atuarial;
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data da aposentadoria programada, em ambiente multidecremental;
p = probabilidade de sobrevivência do inativo entre a data da aposentadoria e a data
do falecimento;
q = probabilidade de falecimento do inativo; e
psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.
e. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE
PENSAO DO APOSENTADO INVÁLIDO – BENEFÍCIOS A
CONCEDER
Para um determinado aposentado inválido, representa o somatório dos benefícios
que serão pagos aos seus dependentes a partir da data do seu falecimento na condição de
inválido e enquanto existirem integrantes no grupo familiar sobrevivente.

(B
=  
x +1

g

VPABFpeninv x

w −1

wg −1

t2

 FCB  (1 + b )

t1= x t 2 = t1+1 t 3 = t1+1

t 2 − t1

)

t 3− x psg0 t 2 −t1 pt1  qt 2 t1− x pxaa  int1
(f.30)
(1 + i )t 3− x

O valor do benefício em t2 – data da morte do aposentado inválido – dependerá do
salário do servidor em x – data da avaliação –, do benefício de aposentadoria em t1 – data da
invalidez – e do crescimento salarial até o momento do óbito.
As probabilidades devem ser obtidas das tábuas de sobrevivência em serviço,
sobrevivência de válidos (grupo familiar) e entrada em invalidez.
Para o conjunto dos servidores:
VPABFpeninv =  VPABFpeninv xg

(f.31)

g

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas
contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.
Onde:
VPABFpeninv = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de reversão de
aposentadoria por invalidez de ativo referente ao servidor “g”;
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x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;
t1 = idade do servidor na data da invalidez;
t2 = idade do inativo inválido na data do falecimento;
t3 = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;
B = valor do benefício;
b = taxa de crescimento real do benefício;
i = taxa de juros atuarial;
FCB = fator de capacidade do benefício
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data da aposentadoria por invalidez, em ambiente multidecremental;
p = probabilidade de sobrevivência do inativo entre a data da aposentadoria e a data
do falecimento;
q = probabilidade de falecimento do inativo;
in = probabilidade de entrada em invalidez; e
psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.
O valor presente das contribuições será dado por:
x +1

VPACFpeninv x = 
g

w −1

wg −1

 

(C



t 2 t 3− x

t1= x t 2 = t1+1 t 3 = t1+1

psg0 t 2 −t1 pt1  qt 2 t1− x pxaa  int1
(1 + i )t 3− x

)

(f.32)

Para o conjunto dos servidores:
VPACFpeninv =  VPACFpeninv gx

(f.33)

g

Onde:
VPACFpeninv = Valor presente atuarial das contribuições sobre os benefícios
futuros de reversão de aposentadoria por invalidez de ativo
referente ao servidor “g”;
x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;
t1 = idade do servidor na data da invalidez;
t2 = idade do inativo inválido na data do falecimento;
t3 = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;
C = valor da contribuição;
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i = taxa de juros atuarial;
FCB = fator de capacidade do benefício
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data da aposentadoria por invalidez, em ambiente multidecremental;
p = probabilidade de sobrevivência do inativo entre a data da aposentadoria e a data
do falecimento;
q = probabilidade de falecimento do inativo;
in = probabilidade de entrada em invalidez; e
psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.
f. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS SALÁRIOS FUTUROS
r −1

VPASFxg = 

t1= x

(S

 FCS  (1 + s ) t1− x pxqq
(1 + i )t1− x
t1− x

x

)

(f.34)

Onde:
VPASF = Valor presente atuarial dos salários futuros do servidor “g”;
g = identifica o servidor ativo;
x = idade do servidor na data da avaliação;
r = idade do servidor na data da aposentadoria programada;
x = idade do servidor na data da avaliação;
s = taxa de crescimento real do salário;
i = taxa de juros atuarial;
p(aa) = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial
e a data do recebimento do salário, em ambiente multidecremental; e
t1 = tempo decorrido entre a data da avaliação atuarial e a data do recebimento do
salário.

g. VALOR PRESENTE ATUARIAL DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS
FUTURAS SOBRE SALÁRIOS – ENTE PÚBLICO
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VPACF salEnte x = alente x  VPASFx

(f.35)

VPACF salServ x = alserv x  VPASFx

(f.36)

O VPACF engloba as contribuições normais destinadas ao custeio dos benefícios
ofertados pelo regime de previdência estruturados em regime financeiro de capitalização. As
alíquotas inseridas na fórmula, alente e alserv, podem ser aquelas praticadas pelo Ente público ou
aquelas de equilíbrio, observadas as condições estabelecidas na Emenda Constitucional nº
41/03.
Os custos dos benefícios estruturados em regime financeiro de repartição e das
despesas administrativas deverão ser deduzidos da soma das alíquotas do ente e do servidor,
uma vez que essa parcela das contribuições não se destina à capitalização.
O VPACF representa o custeio normal do plano e, em função do método utilizado
em nossas avaliações atuariais, não há distinção entre o custo normal e o suplementar, o que
nos levou a estabelecer a premissa de que o custo normal do plano é equivalente à contribuição
normal estabelecida na legislação do município e que o custo suplementar é calculado, com
base nos salários futuros, de forma a equacionar o déficit atuarial apurado na avaliação e dentro
do prazo estabelecido na legislação federal.
h. RESERVA MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER

RMAP = VPABFap +VPABFinv + VPABFpenat + VPABFpenap + VPABFpeninv
− (VPACFsal + VPACFap +VPACFinv + VPACFpenat + VPACFpenap + VPACFpeninv ) (f.37)
− VPACP
Para os benefícios a conceder, o valor da reserva matemática corresponde ao valor
presente atuarial dos benefícios futuros, deduzido do valor presente atuarial das contribuições
incidentes sobre esses benefícios, do valor presente atuarial das contribuições futuras sobre
salários e, se for o caso, do valor presente atuarial da compensação previdenciária (VPACP).
RESULTADO ATUARIAL

RESULTADO = ALP − RMbc − RMbac

(f.38)

O resultado atuarial, se positivo, indica a ocorrência de superávit e, quando
negativo, aponta a existência de um déficit atuarial, o qual deverá ser equacionado de acordo
com o plano de amortização proposto ou mediante a segregação da massa, conforme prevê a
legislação em vigor.
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COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
A lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, estabelece os critérios de cálculo das parcelas
a compensar entre os regimes previdenciários relativamente aos tempos de serviço prestados
pelos servidores públicos.
A mencionada lei aplica-se às compensações entre o Regime Geral de Previdência
Social – RGPS e os regimes próprios dos servidores públicos, estabelecendo os critérios,
valores e reajustes que deverão ser considerados no cálculo da compensação, a receber e a
pagar, pelos respectivos regimes.
Nossa avaliação prevê o cálculo da compensação financeira na forma estabelecida
pela Lei nº 9.796/99 e pela Portaria nº 464/2018, caso os dados cadastrais fornecidos pelo Ente
público assim o permitam.
A estimativa de compensação a receber foi calculada com base nas informações de
tempo de serviço de cada servidor ativo e, na ausência destas, com base na estima de tempo de
serviço calculada de acordo com o previsto no Capítulo X da Portaria nº 464/2018.
O valor estimado do benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social foi
calculado tomando-se por base o valor médio dos benefícios de aposentadoria pagos por aquele
regime na data da avaliação atuarial.
A estimativa da compensação previdenciária a receber é dada por
CP =

TC RGPS
 BRGPS
TCRGPS + TCRPPS

(f.39)

em que:

CP =

estimativa da compensação previdenciária a receber;

TC RGPS = tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social;
TC RPPS = tempo de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social;

BRGPS = benefício médio de aposentadoria pago pelo Regime Geral de
Previdência Social na data-base da avaliação atuarial.
BENEFÍCIOS ESTRUTURADOS EM
REPARTIÇÃO SIMPLES

REGIME

FINANCEIRO

DE
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Os benefícios estruturados em regime de repartição simples têm sua estimativa de
custo calculada com base nos montantes mensais das despesas com esses benefícios verificados
nos últimos três anos, calculando-se a estimativa para o exercício seguinte à avaliação atuarial
usando-se a média dos últimos 36 meses.
As contribuições são determinadas para suportarem o custeio dos benefícios no
exercício seguinte ao da avaliação atuarial, sendo calculadas pela divisão do montante da
despesa anual estimada com benefícios pelo montante dos salários-de-participação do mesmo
exercício.
EXPRESSÃO DE CÁLCULO DAS ALÍQUOTAS DO ENTE PÚBLICO –
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER
As contribuições do ente público são calculadas apenas em relação aos benefícios
a conceder, uma vez que o ente não contribuiu para os inativos e pensionistas.
A contribuição normal do ente público é definida em lei própria, devendo obedecer
aos limites impostos pela lei nº 9.717/98. A expressão de cálculo é a seguinte.

CtbServ  CtbNormalEnte  2  CtbServ

(f.40)

A contribuição para amortização do déficit atuarial é determinada em função das
necessidades anuais de aportes financeiros do ente público para equilibrar, em cada exercício,
o regime previdenciário. Inicialmente, são elaboradas as projeções de fluxo de caixa do RPPS
e determinadas as insuficiências anuais, calculando-se, por processo de simulação, quais as
alíquotas que equilibram o regime em cada exercício em um prazo de 35 anos, considerandose a folha salarial das gerações atual e futura de servidores ativos.
EXPRESSÃO DE CÁLCULO DAS ALÍQUOTAS DO SERVIDOR ATIVO,
INATIVO E PENSIONISTA – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A
CONCEDER
As contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas são definidas em lei
do ente público, observando-se o limite mínimo estabelecido na Lei nº 10.887/04, bem como
os limites de isenção das contribuições dos inativos e pensionistas.
CtbServAti  AliquotaServidor  Salario

(f.41)
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8.

CtbInativo = AliquotaInativo Max(0; Ben - TetoRGPS)

(f.42)

CtbPensionista = AliquotaPensionista  Max(0; Ben - TetoRGPS)

(f.43)

MODELO ATUARIAL DE GERAÇÃO FUTURA

O modelo de projeção das despesas para a massa futura de servidores efetivos do
ente público emprega hipóteses demográficas, econômicas, previdenciais e funcionais
semelhantes às do modelo usado para a massa de atuais servidores. Porém, enquanto aquele
modelo se desenvolve com base em informações individuais de cada servidor atualmente
vinculado ao ente público, o modelo da geração futura trabalha com informações agregadas,
cujos parâmetros foram definidos a partir das informações individuais dos atuais servidores
registradas nos cadastros utilizados na avaliação atuarial.
O modelo trabalha com o conceito de “massa aberta”, partindo da premissa de que
o ente público realizará novas contratações de servidores para substituir aqueles que se
aposentam, invalidam ou falecem.
As hipóteses atuariais descritas na seção específica desta Nota Técnica Atuarial
aplicam-se tanto ao modelo atuarial usado para a população atual de servidores quanto para os
futuros servidores. A partir das quantidades estimadas de servidores que se aposentarão,
falecerão ou se invalidarão, estabelece-se a quantidade de novos servidores que ingressarão no
ente público a cada ano.
No ano inicial, o modelo atuarial pressupõe que a população de servidores em
atividade é igual à quantidade de novos admitidos, supondo-se, ainda, que essa população irá
decrescer em função das taxas de mortalidade e entrada em invalidez, bem como do atingimento
das condições de aposentadoria, e irá crescer em decorrências das novas contratações advindas
da geração atual de servidores ativos e da geração de novos servidores que já existia no ano
anterior.
Os salários iniciais dos novos servidores são projetados a partir do vetor de salários
médios por idade dos atuais servidores, sendo utilizados vetores salariais diferentes para
homens e mulheres. Em cada ano, a massa salarial é calculada multiplicando-se o salário médio
pela quantidade de servidores na respectiva idade.
A população inicial dos inativos por aposentadoria programada é calculada a partir
da população de servidores ativos que atingiram as elegibilidades estabelecidas como hipótese
atuarial. A partir de então, as populações dos anos seguintes são obtidas a partir dos
sobreviventes do ano anterior e dos novos beneficiários de aposentadoria programada do ano
corrente. A despesa anual com esses benefícios é calculada somando-se aos benefícios dos
sobreviventes do ano anterior os novos benefícios concedidos no ano corrente, os quais são
calculados aplicando-se a taxa de reposição, obtida a partir da média salarial projetada, sobre
os salários dos elegíveis à aposentadoria programada.
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No caso da invalidez, a população anual de beneficiários é obtida a partir da
população de beneficiários de invalidez do ano anterior, aplicando-se as probabilidades de
sobrevivência de inválidos, e das novas concessões de invalidez do ano. A despesa com
invalidez, por seu turno, é calculada multiplicando-se a taxa de reposição pelos salários dos
servidores acometidos por invalidez, somando-se a esse resultado o montante dos benefícios
daqueles que sobreviveram ao ano anterior como inválidos.
As projeções das populações de beneficiários de pensões são feitas com base nas
populações de servidores em atividade, de beneficiários de aposentadorias programadas e de
beneficiários de invalidez. A população de pensionistas no ano corrente é resultado do produto
das taxas de mortalidade aplicadas a cada população específica (inválidos, inativos por
aposentadoria programada e servidores ativos) somado com a população de pensionistas que
sobreviveram ao ano anterior e que estão aptos a receber benefícios no ano corrente.

9.

PROJEÇÕES ATUARIAIS

A avaliação atuarial pela metodologia do valor presente tem como resultado o
balanço atuarial. Neste balanço, que oferece a visão estática da situação atuarial do RPPS em
um determinado instante, estão confrontados os valores do Ativo – composto pelas receitas de
contribuição e pelo ativo líquido do plano – com aqueles do passivo – representados pelos
valores dos pagamentos de benefícios.
O balanço atuarial, que quantifica a existência de superávit ou déficit, não permite,
entretanto, visualizar a dinâmica que o estudo atuarial também encerra. Em outras palavras, e
exemplificando, embora o balanço atuarial possa registrar o valor da insuficiência de reserva,
não aponta quando ela se iniciará e qual a sua tendência.
Em vista da limitação imposta pelo balanço atuarial, as projeções atuariais exercem
o papel de instrumento que possibilitará ao administrador do RPPS obter a visão dinâmica do
resultado atuarial, revelando anualmente as expectativas de receitas, despesas e o resultado
financeiro do exercício.
Em cada ano futuro, o modelo atuarial de projeção possibilitará que sejam
estimadas as populações seguradas, segmentando-as em ativos, inativos e pensionistas,
podendo-se, ainda, considerar os grupos relativos à geração atual e futura, se for utilizada a
premissa de novos entrados.

10.

MODELO MATEMÁTICO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS
a. DESPESA E RECEITA ANUAL
APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDOS

COM

BENEFÍCIOS

DE
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DEapoag = B  FCS  y − x px

(f.44)

Representa o valor esperado de despesa anual com o pagamento do benefício B no
ano a para o participante g, considerando-se a probabilidade de o segurado sobreviver entre a
idade x – no ano corrente – e a idade que ele terá no ano a (y). O valor do benefício foi ajustado
pelo fator de capacidade de benefício.
O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
DEapoa =  DEapoag

(f.45)

g

A receita de contribuição sobre o benefício é dada por:

REapoag = C y − x px

(f.46)

REapoa =  REapoag

(f.47)

g

b. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE PENSÃO JÁ CONCEDIDOS

DEpenag = B  FCS  y − x psg 0

(f.48)

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o grupo
familiar sobrevivente g, considerando-se a probabilidade de cada um dos integrantes do grupo
sobreviver entre a idade x – no ano corrente – e a idade que ele terá no ano a (y). O valor do
benefício foi ajustado pelo fator de capacidade de benefício.
O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
DEpena =  DEpenag

(f.49)

g

A receita de contribuição sobre o benefício é dada por:
REpen ag = Ba − x psg 0

(f.50)

REpena =  REpenag

(f.51)

g

c. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA
PROGRAMADA A CONCEDER
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DEapoag = B  FCB y − r pr r − x pxaa

(f.52)

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o
participante g, considerando-se a probabilidade de o participante sobreviver em serviço entre a
idade x – no ano corrente – e a idade r – ano em que se aposentará – e depois entre a idade na
data da aposentadoria e a idade na data do pagamento (y). O valor do benefício foi ajustado
pelo fator de capacidade de benefício.
O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
DEapoa =  DEapoag

(f.53)

g

A receita de contribuição sobre o benefício é dada por:

REapoag =C y − r pr r − x pxaa

(f.54)

REapoa =  REapoag

(f.55)

g

d. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ A CONCEDER

DEinv ag = B  FCB  y − i pi i − x pxaa  ini

(f.56)

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o
participante g, considerando-se a probabilidade de o segurado sobreviver em serviço entre a
idade x – no ano corrente – e a idade i – em que se aposentará, com probabilidade expressa por
in – e depois entre a idade na aposentadoria e idade na data do pagamento (y).
O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
DEinva =  DEinvag

(f.57)

g

A receita de contribuição sobre o benefício é dada por:

REinv ag = C y − i pi i − x pxaa  ini

(f.58)

REinva =  REinvag

(f.59)

g

Deverão ser considerados todos os fluxos possíveis de ocorrer no ano a, frutos das
diversas aposentadorias por invalidez que podem ter ocorrido com o participante nos anos
anteriores a a, multiplicando-se cada fluxo por sua respectiva probabilidade.
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e. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE PENSÃO DE APOSENTADO
PROGRAMADO A CONCEDER

DEpenag = B  FCS  z psg 0 r − x pxaa  y − r pr  qr

(f.60)

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o grupo
familiar sobrevivente g, considerando-se a probabilidade de o segurado sobreviver em serviço
entre a idade x – no ano corrente – e a idade r – em que se aposentará – e depois entre a
aposentadoria e a data do falecimento (y), além da probabilidade de existir alguém no grupo
familiar sobrevivente (GFS) para receber o benefício daqui a z anos.
O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
DEpena =  DEpenag

(f.61)

g

A receita de contribuições é dada por:

REpenag = Cz psg0 r − x pxaa  y − r pr  qr

(f.62)

REpena =  REpenag

(f.63)

g

Deverão ser considerados todos os fluxos possíveis de ocorrer no ano a, frutos das
diversas pensões que podem ter se iniciado nos anos anteriores a a, multiplicando-se cada fluxo
por sua respectiva probabilidade.

f. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE PENSÃO DE ATIVO A
CONCEDER

DEpenag = B  FCS z psg 0  y − x pxaa  q y

(f.64)

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o grupo
familiar sobrevivente g, considerando-se a probabilidade de o participante sobreviver em
serviço entre a idade x – no ano corrente – e a idade na data do falecimento (y), além da
probabilidade de existir alguém no GFS para receber o benefício daqui a z anos.
O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
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DEpena =  DEpenag

(f.65)

g

A receita de contribuições será dada por:

REpenag = Cz psg0  y − x pxaa  q y

(f.66)

REpena =  REpenag

(f.67)

g

Deverão ser considerados todos os fluxos possíveis de ocorrer no ano a, frutos das
diversas pensões que podem ter se iniciado nos anos anteriores a a, multiplicando-se cada fluxo
por sua respectiva probabilidade.
g. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE PENSÃO DE APOSENTADO
INVÁLIDO A CONCEDER

DEpenag = B  FCB  z psg 0  y − r pr  q y i − x pxaa  ini

(f.68)

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o grupo
familiar sobrevivente g, considerando-se a probabilidade de o segurado sobreviver em serviço
entre a idade x – no ano corrente – e a data da invalidez – com idade i -, e depois entre esta data
e o falecimento (cuja idade será igual a y), além da probabilidade de existir alguém no GFS
para receber o benefício daqui a z anos.
O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido
somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.
DEpena =  DEpenag

(f.69)

g

A receita de contribuições será dada por:

REpenag = C z psg 0  y − r pr  q y i − x pxaa  ini

(f.70)

REpena =  REpenag

(f.71)

g

Deverão ser considerados todos os fluxos possíveis de ocorrer no ano a, frutos das
diversas pensões que podem ter se iniciado nos anos anteriores a a, multiplicando-se cada fluxo
por sua respectiva probabilidade.
h. VALOR ANUAL DOS SALÁRIOS E RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
SOBRE SALÁRIOS
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VAsal ag = S  FCS  y − x pxaa

(f.72)

Representa o valor esperado do salário no ano a a ser recebido pelo servidor g,
considerando-se a probabilidade de o servidor sobreviver em serviço entre a idade x – no ano
corrente – e a data do recebimento do salário – com idade y.
O montante estimado de salários no ano a poderá ser obtido somando-se todos os
valores esperados dos pagamentos individuais.
VAsala =  VAsalag

(f.73)

g

A receita de contribuições será dada por:

VActbag = c%  S  FCS  y − x pxaa

(f.74)

VActba = VActbag

(f.75)

g

Nos valores das contribuições estarão somadas as receitas de compensação
previdenciária e deduzidos os custos de administração e dos benefícios estruturados em regime
financeiro de repartição simples.

09 de outubro de 2019.

Atuário responsável:
Sérgio César de Paula Cardoso
MIBA nº 2.285
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4.7.

NOTA TÉCNICA FIPE/CAMPREV

SOBRE A

LEGALIDADE

DA

TRANSFERÊNCIA

ENTRE FUNDOS (PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO)

De São Paulo para Campinas, 26 de setembro de 2019
LEGALIDADE DA TRANSFERÊNCIA ENTRE FUNDOS (PREVIDENCIÁRIO
E FINANCEIRO) E A SUA NÃO INTERFERÊNCIA NO EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), por meio do Termo de Contrato
Nº 14/2019, protocolo SEI- Camprev.2019.00000570-81, foi contratada pelo Instituto de
Previdência do Município de Campinas (Camprev) Para desenvolver serviços técnicos
especializados de projeto de pesquisa contendo diagnóstico de natureza previdenciária,
em suas vertentes econômica, financeira, atuarial, patrimonial, orçamentária, e fiscal e
para elaborar proposições destinadas a subsidiar o “Plano de Sustentabilidade
Previdenciária do RPPS do Município de Campinas.
DO OBJETO – OFÍCIO Camprev nº 0132/2019-GP Trata-se de solicitação originária da
Presidência do Camprev solicitando manifestação técnica da Fipe quanto à legalidade das
transferências entre os fundos previdenciários, em razão de superávit, autorizadas pela
Prefeitura de Campinas e realizada pelo Instituto, bem como se tal procedimento teria
interferido no equilíbrio financeiro-atuarial da previdência municipal, indicando
precedentes

DO

CONTEXTO

DO

ESTUDO

DE

SUSTENTABILIDADE

PREVIDENCIÁRIA EM CURSO E A PERTINÊNCIA COM A SOLICITAÇÃO DO
Camprev.
O projeto de pesquisa que visa a sustentabilidade previdenciária desenvolvido pela Fipe
para o Camprev prevê diversos estudos e análises prospectivas, desde a instituição do
Camprev e dos fundos previdenciários, bem como projeções preditivas de longo prazo.
Desse modo, pretende-se avaliar a evolução do regime e dos fundos previdenciários, à
luz das melhores técnicas atuariais e observando aspectos de capacidade do Ente, fiscal,
orçamentária, patrimonial e financeira, em efetivar e manter medidas destinadas ao
equilíbrio financeiro e atuarial.
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Tal projeto se mostra necessário e adequado devido à convergência de problemas
estruturais e conjunturais e a concomitância destes eventos, os quais podem afetar o
equilíbrio das contas públicas e capacidade de realizar políticas públicas pelo Município
desde o presente, o que também dificulta a garantia do pagamento dos benefícios hoje e
no longo prazo.
O denominado Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), destinado aos servidores
públicos, tem sido caracterizado por elevado desequilíbrio financeiro e déficit atuarial
(benefícios previdenciários maiores que arrecadações previdenciárias, projetadas em
longo prazo e trazidas a valor presente) que chegou, em 2016, a uma estimativa em torno
de 106% do PIB. Em 2016, em 11 capitais de Estados os gastos com pessoal, incluindo
as despesas previdenciárias, eram superiores a 60% da Receita Corrente Liquida.2
Salienta-se que alguns dos Municípios citados adotaram soluções de equacionamento do
déficit atuarial sem, contudo, avaliar de forma adequada os custos a serem incorridos por
estas medidas ao longo do tempo.
O que foi uma boa solução no passado, passou a ser um pesado encargo ao longo do
tempo. As soluções de equacionamento via modelagem financeira de capitalização
apresentam a necessidade de recursos adicionais dos Entes, e por um longo período razão
pela qual a maioria deles não capitaliza a respectiva previdência, mantendo-a no regime
de repartição simples.
É bom recordar que a partir da edição da Portaria MPS n° 403, de 10 de dezembro de
2008, atendendo ao disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, a União
disciplinou uma modelagem técnica e uniforme para acompanhamento da situação
financeira e atuarial dos RPPS, mediante a obrigatoriedade de realização de avaliações
atuariais anuais com finalidade de quantificar as responsabilidades do plano de benefícios
previdenciários, averiguar a suficiência das contribuições, determinar os valores das
reservas matemáticas e projeções em setenta e cinco exercícios orçamentários e
financeiros sucessivos, ou seja, disciplinou os parâmetros para a elaboração dos estudos,

2

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-e-rio-sao-as-capitais-mais-endividadas-dopais,10000086372. Acesso em 29/09/2019.
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explicitação dos passivos e proposições de equacionamento para atingir o Equilíbrio
Financeiro e Atuarial (EFA).
Referidas exigências contidas na Portaria demonstraram que os déficits previdenciários
dos RPPS não surgiram repentinamente. Entre os inúmeros motivos que levaram a esta
situação, o principal seria o “serviço passado” não contributivo, em razão do modelo
previdenciário então vigente até edição das Emendas Constitucionais n° 20/1998 e
41/2003 e falhas nos desenhos dos planos de benefícios e de custeio.
Desta forma, até 2005 os servidores ativos na maioria dos Entes contribuíam apenas para
custeio das pensões e a respectiva Administração custeava integralmente o pagamento
das aposentadorias, sendo que a maioria deles se aposentava por “Tempo de Serviço”
com remuneração integral, e não por “Tempo de Contribuição” como ocorre atualmente,
com agravante de regras de incorporação de vantagens, por ocasião da aposentadoria ou
morte, que garantiam proventos mais elevados que os salários recebidos na atividade e
sem a contrapartida contributiva, cabendo ao Tesouro Municipal arcar com a totalidade
desses benefícios.
Portanto, o serviço passado refere-se ao período em que o modelo previdenciário deveria
ter sido contributivo e não foi, ou quando era contributivo, porém o produto da
arrecadação teve destinação diversa da finalidade previdenciária não formando reservas,
ou ainda em relação ao tempo de serviço prestado pelo servidor a outro Ente público que
não pagará Compensação Previdenciária (Comprev) em favor do regime instituidor do
benefício.
Assim, para o equacionamento do déficit atuarial no âmbito dos RPPS, a opção em tese
menos custosa é adoção da segregação de massas, prevista na Portaria MPS n° 403/2008,
que consiste em estabelecer um corte no tempo ou entre servidores a partir do qual o
sistema passa a funcionar por capitalização, enquanto os benefícios e segurados do regime
anterior continuam vinculados a um sistema de repartição simples.
Essa medida foi adotada pelo Município de Campinas e consiste em avanço em
relação ao reconhecimento do déficit e do passivo atuarial. Contudo, com o avanço
das análises dos órgãos de regulação, devido ao aperfeiçoamento das diretrizes
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técnicas a vista da substituição da Portaria MPS n° 403/208 pela Portaria MF n°
464/2018, é preciso rever as modelagens e os parâmetros que embasaram as medidas
adotadas no passado.
Isso se torna mais premente devido à principal dificuldade na mudança da forma de
financiamento do RPPS para o regime de capitalização, a exemplo da técnica de
segregação de massas, que pressupõe um custo adicional de financiamento, acrescida ao
déficit do regime em repartição simples. Trata-se do denominado Custo Atuarial de
Transição, que existirá até o ponto de equilíbrio entre receita e despesas previdenciárias,
importando em uma maior e crescente participação financeira do Tesouro.
Por essa razão, qualquer estratégia de segregação de massa ou direcionamento para
regimes de capitalização precisam considerar, de forma crível, os custos de transição
envolvidos, bem como as formas e os meios idôneos para fundar3 o passivo adicional,
com revisão de parâmetros dos planos de custeio e/ou com incorporação de recursos
ou patrimônios para garantir eficácia à solução no período de sua maturação, sem
que venha causar sobressaltos financeiro ao Tesouro.
Para os Entes, o Custo Atuarial de Transição será o resultado da manutenção do
pagamento da atual despesa previdenciária com regular financiamento do déficit pelo
Tesouro, além de utilizar os recursos de contribuições patronais e dos servidores na
constituição do plano previdenciário gerenciado sob o regime de capitalização, com
objetivo de garantir o pagamento dos benefícios da geração futura (novos entrantes no
regime a partir da publicação desta Lei).
Justamente a falta de uma análise mais apurada sobre as externalidades decorrentes da
adoção de medidas de equacionamento, mostram ao longo do tempo que muitas delas
foram realizadas sem considerar o impacto ou explicitar de forma adequada os custos
adicionais e a forma de garantir seu equacionamento.

3

Ao demonstrar que existe um custo adicional para adoção da capitalização, deve-se avaliar a capacidade
do Ente e dos Servidores em suportar este custo adicional do modelo deficitário até o seu ponto de
equilíbrio. O que exigirá recursos adicionais para garantir a medida, fundando-a com fontes de recursos.
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Este é justamente o objeto do estudo: avaliar à luz das novas orientações técnicas,
previstas pela Portaria MF nº 464/2018, as condições necessárias para o equilíbrio
financeiro e atuarial, mas de acordo com a capacidade financeira do Município, propondo
estudo de modelagem mais adequado a este propósito.
DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DAS CONSTATAÇÕES
No decorrer do trabalho, que se encontra em fase de diagnóstico e análise, verificou-se a
implementação pelo Município da técnica da “segregação de massas”, visando à
capitalização, parcial, do regime previdenciário com vistas a convergir para o equilíbrio
financeiro e atuarial da previdência dos servidores municipais (RPP) que, conforme
constou dos artigos 142 e 143 da Lei Complementar nº 10/2004, instituiu o (1) Fundo
Financeiro – fundo em extinção, isto é, sem a possibilidade de novos entrantes, que
permanece financiado em regime orçamentário (também chamado repartição simples) e
com finalidade de gerir todos os servidores ativos e inativos, e seus respectivos
pensionistas, que entraram no RPPS até a data de corte); e o (2) Fundo Previdenciário –
financiado em regime de capitalização e destinado aos servidores e seus dependentes que
ingressarem no RPPS após a data de corte; o que demonstrou a preocupação do Ente com
os aspectos previdenciários e o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.
Atualmente, verifica-se que o Regime Previdenciário possui um déficit atuarial líquido
de R$ 27,3 bilhões no Fundo Financeiro, enquanto vem constituindo reservas (ou ativos
garantidores de compromissos do plano) no Fundo Previdenciário (capitalizado) em valor
equivalente a R$ 659 milhões, e com resultado atuarial superavitário de R$ 116,2 milhões,
dadas as respectivas premissas atuariais e com base de dados posicionada em 31 de
dezembro de 2018. Do ponto de vista gerencial do regime como um todo, o resultado
atuarial líquido consolidado de ambos os fundos continuaria negativo, em cerca de R$
26,6 bilhões, como é possível observar na última avaliação atuarial realizada, conforme
segue:

CI 5334

121

VALORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO - 2019
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas (em R$ 1,00)
Descrição

(+) Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios

Fundo Financeiro
(taxa de desconto: 0% a.a.)

Fundo Previdenciário
(taxa de desconto: 4% a.a.)

Geração Atual

Geração Atual

124.158.530,82

659.272.059,15

(–) Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos (PMBC)
(+) Valor Atual dos Benefícios Futuros Concedidos
(–) Valor Atual das Contribuições Futuras e Compensações a Receber

14.856.668.208,33
15.446.027.108,75
589.358.900,42

74.945.511,89
75.937.731,61
992.219,72

(–) Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder (PMBaC)
(+) Valor Atual dos Benefícios Futuros a Conceder
(–) Valor Atual das Contribuições Futuras e Compensações a Receber

12.600.779.233,25
15.009.848.888,00
2.409.069.654,75

468.077.135,45
2.887.356.638,76
2.419.279.503,31

-27.333.288.910,76

116.249.411,81

27.333.288.910,76

0,00

(=) Resultado Atuarial – Superávit/(Déficit)
(+) Provisão Matemática para Cobertura da Insuficiência Financeira

Fonte: Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA 2019 (base 31/12/2018), disponível no CADPREV-Web.

Por sua vez, do ponto de vista financeiro, ou seja, a situação atuarial se materializa
anualmente com o desembolso do Tesouro para cobertura do déficit, o que torna o
problema mais perceptível. Por outro lado, temos o Fundo Financeiro que vem obtendo
resultados superavitários, a exemplo do ano de 2018, vejamos:
RESULTADO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 2018
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas, resultado de todos órgãos e entidades (em R$ 1,00)
Fundo
Fundo
Resultado
Descrição
Financeiro
Previdenciário
Consollidado*

Despesas

Folha Bruta de Aposentados
Folha Bruta de Pensionistas
Total Líquido

634.662.958,66
106.101.634,31
740.764.592,97

3.269.708,84
1.181.588,27
4.451.297,11

637.932.667,50
107.283.222,58
745.215.890,08

Receitas

Contribuição de servidores ativos
Contribuição patronal de ativos e inativos
Contribuição de aposentados
Contribuição de pensionistas
Total Líquido

68.945.527,04
137.891.054,24
23.684.868,02
2.723.321,91
233.244.771,21

42.345.085,07
83.825.056,34
51.295,06
2.942,53
126.224.379,00

111.290.612,11
221.716.110,58
23.736.163,08
2.726.264,44
359.469.150,21

-507.519.821,76

121.773.081,89

-385.746.739,87

Resultado do Exercício
(Necessidade de Cobertura)/Superávit Financeiro

* Descritivo apenas e meramente para efeitos de análise.
Fonte: Consolidação das informações pelo Insituto de Previdência Social do Município de Campinas (Camprev).

A Lei Complementar Municipal nº 10/2004, que estabeleceu separação de planos
previdenciários e criou o Camprev (entidade gestora única de previdência) visou
justamente aplicar e regulamentar no âmbito local rol de disposições destinadas a
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estabelecer regime próprio adequado ao modelo previsto nas Emendas Constitucionais nº
41/2003 e 47/2003.4
Em Campinas, a modelagem de segmentação foi disciplinada por norma local, a qual
pressupõe a instituição da capitalização do regime previdenciário, como uma das
alternativas importantes para conferir eficácia ao equilíbrio financeiro e atuarial do
RPPS, e salienta-se muito tempo antes (2004) do Ministério da Previdência estabelecer
os parâmetros que a União Entendeu serem os adequados para atendimento daquela
medida de equilibro financeiro e atuarial, e quando o fez, foi por uma mera portaria
ministerial (2008).5
A Portaria MPS nº 403/2008, teve seus efeitos até 2018 quando o Ministério da Fazenda
editou a Portaria MF nº 464/2018, ambos os documentos têm natureza técnica, contudo
não detêm força normativa e vinculativa para os demais Entes federados, mesmo tendo
como base a Lei Federal nº 9717/98, como adiante será bem mais explicado.
Por sua vez, a segregação é um modelo complexo baseado na técnica atuarial e cujos
reflexos se fazem sentir em médio e longo prazo, com implicações gerenciais, contábeis,
orçamentárias, financeiras e severos efeitos de natureza fiscal e nas demais políticas
púbicas, por vincular recursos adicionais do Tesouro com despesas de finalidade
previdenciária.
Assim, deflui do texto constitucional, que em nenhuma hipótese a segregação prevista na
norma local pode extrair os efeitos da solidariedade existentes entre os planos,
servidores, contribuições e obrigações existentes no RPPS. De tal sorte que norma local

4

No âmbito infraconstitucional, a época aplicava-se a Lei nº 9.717/98 e a Portaria MPAS Nº 4.992, de 05
de fevereiro de 1999.
5
O artigo 40 da Constitucional estabelece, entre outros parâmetros que os Regimes Próprios de Previdência
Social (RPPS) devem ser organizados de forma a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme
redação da EC nº 41/2003. Contudo, a falta de uma norma infraconstitucional a disciplinar o significado da
expressão. Somente em 2008 coma edição da Portaria Ministério da Previdência Social nº 403/2008, órgão
responsável pela fiscalização dos regimes previdenciários, definiu que:
Art. 2º Para os efeitos desta Portaria considera-se:
I - Equilíbrio Financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em
cada exercício financeiro;
II - Equilíbrio Atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e
das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo;
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posterior, de igual hierarquia, poderia alterar a segmentação observando critérios técnicos
e justificativas inerentes à matéria.
Tal linha de raciocínio encontra melhor interpretação do disposto no caput do Artigo 40
da Constituição Federal, em redação dada pela EC nº 41/2008, que estabelece os
parâmetros e princípios que devem ser observados na instituição e manutenção do
Regime Próprio de Previdência Social, em especial o da solidariedade.6
Portanto, ao segregar as massas em dois grupos de servidores, logo após o advento da
Emenda Constitucional nº 40 de 2003, o Município de Campinas adotou um modelo
previdenciário que à época avaliou-se ser o mais condizente com sua realidade
econômica, financeira e orçamentária.
Contudo, no decorrer do tempo tem sido verificadas dificuldades pelo Ente em cumprir
suas obrigações previstas no artigo nº 30 da Constituição Federal, e além disso devido à
maturidade dos seus servidores e aumento das concessões das aposentadores, bancar o
déficit previdenciário do Fundo Financeiro (constituindo em obrigações ao longo de
décadas sem que houvesse previsão constitucional para o estabelecimento de
contribuições, ocorrida somente a partir de 2004), ou seja pagar as aposentadorias e
pensões deste grupo, além de contribuir para um fundo previdenciário capitalizado,
cujo desembolso conjunto de recursos aumenta de maneira significativa a despesa
previdenciária, e tornaram-se, com advento com a crise econômica e fiscal, um enorme
desafio a ser enfrentado.
Neste contexto, foram sendo observados sucessivos superávits no Fundo Previdenciário,
enquanto por outro lado aumentava de forma exponencial a despesa do Tesouro
Municipal com a cobertura do déficit do Fundo Financeiro (em regime de caixa),
conforme pode ser comprovado pelo teor dos estudos atuariais anuais encaminhados à

6

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. (grifamos)
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Secretaria Nacional de Previdência e nos balanços consolidados da Prefeitura de
Campinas.7 Vejamos:

Isso significa que o plano de custeio se encontra desequilibrado atuarialmente, que
pressupõe equivalência entre as receitas e despesas projetadas e trazidas a valor presente,
e financeiramente, que pressupões equivalência de receitas e despesas em um mesmo
exercício. O resultado deve ser o equilíbrio, pois a existência de déficit ou superávit
demonstra que devem ser adotadas medidas corretivas. 8
Foi constatada por documentos fornecidos pelo Camprev e Prefeitura a aprovação e
publicação das Leis Complementares nº 153 e 154 de 2016, que previam alterações em
dispositivos da citada Lei Complementar nº 10/2004, a exemplo da possibilidade de
transferência de recursos do superávit do Fundo Previdenciário para o Fundo Financeiro.
Também ficou patenteada a existência de comunicação à SPREV – Secretaria Nacional
de Previdência, pelo Camprev, informando da aprovação dos referidos normativos para
fins de acompanhamento no âmbito da competência daquele órgão.
Referido órgão desde então manteve a emissão do Certificado de Regularidade
Previdenciária de forma administrativa.

7

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/demonstrativos-rpps/
http://www.campinas.sp.gov.br/servico-ao-cidadao/portal-da-transparencia/orcamento_municipal.php
8
Portaria MPS nº 403/2008 “Art. 2º(...) “VI -Avaliação Atuarial: estudo técnico desenvolvido pelo atuário,
baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada, com o objetivo
principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos
pagamentos dos benefícios previstos pelo plano”;
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Conclui-se, preliminarmente, que para a utilização de recursos de natureza previdenciária
para pagamentos de despesas previdenciárias o Município de Campinas obteve prévia
outorga legislativa para alteração de norma local de mesmo nível hierárquico.
De fato, constatou-se pelos documentos competentes as transposições orçamentárias e
respectivas transferências financeiras do Fundo Previdenciário para fazer frente aos
pagamentos de despesas do Fundo Financeiro.
Desta feita, no aspecto contábil e orçamentário, no sentido de que as despesas de ambos
os fundos, Financeiro e Previdenciário, são de mesma natureza, objeto e finalidade – o
pagamento de benefício previdenciário –, e se enquadram orçamentariamente no mesmo
grupo de despesa (embora apartadas por fundos), a de “Pessoal e Encargos Sociais”, não
havendo distinções desta natureza entre os fundos, o que corrobora com o não desvio do
uso do recurso superavitário para despesas de natureza diversa à finalidade
previdenciária.
Nada obstante, posteriormente aquela utilização dos recursos, constatou-se que por
decisão judicial, a LC nº 154/2016 foi considerada inconstitucional, tendo o município
optado por não interpor recurso especial após proferido acórdão pelo E. TJSP, cujo
processo transitou em julgado em julho de 2018.
Em virtude dos fatos sobre os quais discorreremos nessa nota, entendeu o Ministério
Público ter a administração agido em desacordo com os ditames encartados no artigo 37
da Carta Republicana, na Lei Complementar nº 101/2000 e na Lei nº 8429/1992.
Nesse sentido, foi-nos solicitado pelo Instituto de Previdência Social do Município de
Campinas - Camprev, manifestação técnica acerca da problemática trazida nos autos do
processo nº 1025967-18.2019.8.26.0114 em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública
de Campinas.
Em linhas gerais, o processo em epígrafe trata da discussão acerca de supostos atos de
improbidade realizados pelo atual prefeito do município Jonas Donizette Ferreira, pelos
secretários de finanças Hamilton Bernardes Júnior (ex) e Tarcísio Galvão de Campos
Cintra (atual), pelo ex-presidente do Camprev, José Ferreira Campos Filho incluindo
ainda no polo passivo da ação o próprio Ente municipal.
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Segundo consta da ação, os réus teriam realizado um acordo (CADPREV nº 956/2015),
para parcelamento em 60 prestações mensais de débitos de contribuição previdenciária
referentes aos meses de setembro e outubro de 2015, quitando-o, todavia, em curto espaço
de tempo, o que, segundo convicção do Parquet gerou prejuízo ao erário na monta de R$
1.288.548,57 (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais
e cinquenta e sete centavos). Que deixou o município de repassar os recolhimentos da
contribuição patronal por ele devidas, conforme acordo firmado em 2011, no montante
de R$ 3.895.550,45 (três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e
cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) e dos exercícios de 2016 em diante que
equivalem a R$ 30.165.112,53 (trinta milhões, cento e sessenta e cinco mil, cento e doze
reais e cinquenta e três centavos).
Outrossim, alega o Ministério Público a existência de déficit mensal do Fundo Financeiro
nos últimos anos, sem que o Poder Executivo tome providências no sentido de integralizar
o montante, se valendo de manobra legislativa como se depreende da edição das Leis
Complementares Municipais nº 153/16 e nº 154/16, a fim de viabilizar, respectivamente,
a transferência de superávit do Fundo Previdenciário ao Tesouro Municipal e
transferência de superávit do Fundo Previdenciário para o Fundo Financeiro, violando,
portanto, as disposições contidas na Lei Complementar Municipal nº 10/2004, que criou
os dois fundos de forma a segregar as despesas previdenciárias do funcionalismo público
em Campinas/SP, totalizando o prejuízo de R$ 216.162.738,90 (duzentos e dezesseis
milhões, cento e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa centavos).
Assim requer entre outras coisas a procedência da ação e a condenação dos réus por
prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, caput, da Lei nº
8.429/92, sujeitando-os às sanções do artigo 12, inciso II, da mesma norma legal ou
alternativamente a procedência da ação e a condenação dos réus por prática ato de
improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput, inciso II, da Lei nº 8.429/92,
sujeitando-os às sanções do artigo 12, inciso III do normativo apontado.
Uma vez posicionados os termos da lide, cumpre-nos traçar as seguintes considerações
acerca das indagações suscitadas pelos demandantes:
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1 – Houve lesão ao erário como sugerido pelo Nobre Parquet?
O Art. 10° da Lei Federal n° 8.429/92 define e relaciona as hipóteses que constituem o
ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, como qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades.
A complexidade da matéria previdenciária e as obrigações impostas aos Entes, tais como
a prestação de contas à União, para a obtenção do Certificado de Regularidade
Previdenciária, impõem aos mesmos a contínua busca de medidas de equacionamento de
déficit e a busca pelo equilíbrio econômico e atuarial do regime.
A Portaria MPS n° 403/2008, que foi substituída em diversos aspectos pela Portaria MF
n° 464/2018, atualizou os instrumentos para o equacionamento do déficit dos regimes.
Dada a complexidade da matéria, somente por meio de estudo atuarial, análises dos
balanços orçamentários e das contas financeiras é possível aferir se de fato houve desvio
de finalidade, ou seja, a utilização indevida da parte superavitária do fundo
previdenciário.
É evidente que nenhum ato foi praticado no sentido de prejudicar a administração e o
erário público, mas sim visando garantir o interesse público e social, pautando-se pelo
bom senso e prudência em sua conduta.
Isso porque, perante a União e as obrigações do Ente para a emissão e manutenção do
Certificado de Regularidade Previdenciária, a omissão do Ente na adoção de medida,
poderia ser muito mais danosa ao Município como um todo. Portanto, o conceito de lesão
ao erário deve ser analisado à luz das leis e obrigações impostas aos Entes e não somente
sob os aspectos tipificados na Lei n° 8.429/92.
2 – As transferências entre os fundos podem ser consideradas legais?
Apesar do inciso XII do artigo 24 da Carta Republicana estabelecer o direito de estados
e municípios legislarem concorrentemente sobre previdência social, a regulação federal
acaba por restringir a autonomia dos gestores municipais, delegando a esses Entes apenas
pontos específicos para serem decididos.
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Nesse aspecto, a União, a pretexto de legislar concorrentemente sobre normas gerais de
previdência social, teceu minúcias incompatíveis com o federalismo de equilíbrio
brasileiro, adentrando esfera municipal de competência de legislar sobre o seu Regime
Próprio de Previdência Social.
O que pretendeu o legislador Constituinte com o artigo 24 da Constituição Federal, foi
estabelecer uma espécie de condomínio legislativo vertical de competências,
determinando que, nessa esfera de atribuições concorrentes, a União deve se limitar a
editar normas gerais sobre as matérias ali arroladas, dentre elas a matéria de previdência
social.
Mas o que se verifica na realidade, é que no intento de exercer essa competência
legislativa sobre matéria de previdência social, a União vem extrapolando seus limites, a
exemplo do que se vê do teor da Lei nº 9.717/98 que, supostamente, estabeleceu normas
gerais para organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social dos
Entes políticos nacionais, dentre eles os Municípios.
Em contrapartida, os gestores de RPPS devem enviar, periodicamente, com o propósito
de prestar contas, informações para o Sistema de Informações dos Regimes Públicos de
Previdência Social (CADPREV), sendo certo que detectadas irregularidades em relação
à legislação e gestão dos fundos ou falha na prestação de contas, levará o Ente à perda
temporária do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), inscrevendo o
município mantenedor do RPPS no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências
Voluntárias (CAUC), reduzindo a possibilidade do Município ou Estado receber
transferências voluntárias e celebrar contratos e convênios com o governo federal.
Outro não é o Entendimento do STF sobre o tema ao pontuar: “ a União, por intermédio
do Ministério da Previdência Social - MPS, em especial conforme o disposto nos artigos
72 e 92, imiscuiu-se em atividades administrativas que são próprias das Administrações
Estaduais e Municipais, inclusive estipulando sanções em caso de "descumprimento" de
suas diretrizes, a denotar pouco apreço pela autonomia constitucionalmente garantida dos
demais entes políticos.”
No mesmo sentido os julgados que se seguem:
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DIREITO

TRIBUTÁRIO.

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE
PREVIDENCIÁRIA — CRP. LEI N2 9.717/1998. EXTRAVASAMENTO DA
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO RELATIVA ÀS NORMAS
GERAIS SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da
jurisprudência da Corte, a União, ao editar a Lei nº 9.717/1998 e o Decreto nº 3.788/2001,
efetivamente extrapolou os limites de sua competência Constitucional. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 886594 AgR, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINANCEIRO
E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE
REGULARIDADE

PREVIDENCIÁRIA

EXTRAVASAMENTO
RELATIVA

ÀS

DA

NORMAS

—

COMPETÊNCIA
GERAIS

CRP.

LEI

LEGISLATIVA

SOBRE

Nº

9.717/1998.
DA

PREVIDÊNCIA

UNIÃO
SOCIAL.

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 874058 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DIVULG 12-11-2015 PUBLIC 13-11-2015)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO
CÍVEL ORIGINÁRIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. 2. Direito previdenciário. lei nº
9.717/1998. Extravasamento da competência legislativa da união. Atividades
administrativas

e

sanções.

Ingerência

na

administração

dos

Estados.

Inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos
modificativos. (ACO 1062 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016
PUBLIC 22-02- 2016)
No caso em testilha, o Certificado de Regularidade Previdenciária do Município de
Campinas se mantém ativo, não tendo em nenhum momento sido suscitada sequer a sua
suspensão temporária, ou seja, aos “olhos” da SPREV as condutas porventura adotadas
pelos Réus não foram em momento algum consideradas nem mesmo como irregulares,
quanto mais com atos ímprobos.
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Nos parece deveras acertada a posição adotada pela SPREV ao manter ativo o CRP do
Instituto de Previdência do Município de Campinas – Camprev, na medida em que a
conduta utilizada, no que concerne à transferência de recursos do fundo superavitário para
o deficitário, visou contribuir sem sombra de dúvidas, para manutenção das políticas
públicas às quais estão obrigados os Entes por força de disposição constitucional.
Ressalte-se que a continuidade da prestação do serviço público é um dos princípios da
Constituição Federal, destinadas à concretização de grande parte dos direitos sociais
constantes no art. 6º da Carta Republicana. Nesse expectro, não se vislumbra na
transferência entre os fundos, qualquer atitude que possa ser eivada de vício, capaz de
ensejar o questionamento da conduta.
Ainda que aja o Ministério Público como fiscal da lei, não é crível possa limitar sua visão
acerca da necessidade de cumprimento pelo Ente federativo dos ditames Constitucionais
em relação às políticas públicas e sobretudo quanto à proteção da dignidade da pessoa
humana.
Nos parece que nesse sentido, houve perfeito Entendimento por parte da Secretaria de
Previdência, pois o pagamento das aposentadorias faz parte dessa política pública, na
medida em que se trata de verba de caráter alimentar.
Some-se a isso os princípios da solidariedade e mutualismo que exigem que todos os
interessados (município, servidores ativos, aposentados e pensionistas) efetivamente
contribuam para o custeio dos benefícios devidos pelos RPPS e do equilíbrio financeiro
e atuarial.
Nesse contexto, a edição de portaria pelo Ministro da Fazenda, ou melhor, pela secretaria
de Previdência daquele Ministério, tem por objetivo apenas orientar e supervisionar o
acompanhamento e a fixação de diretrizes gerais aos regimes próprios de previdência
social e não, impor regras inflexíveis aos Entes, sob pena de extrapolar os limites
Constitucionais que lhe foi imposto.
Citamos

aqui

um

pequeno

trecho

extraído

da

Nota

Técnica

Nº

03/2015/DRPSP/SPPS/MPS, a qual faz menção ao estudo publicado pelo Ministério da
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Previdência Social no volume 34 da Coleção Previdência Social, que descreve a relação
entre o equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS e a política pública, vejamos:
“Quando se trata do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência dos
servidores públicos, estamos diante da tarefa assumida pelo Estado de garantir um direito
social específico (a previdência social) a uma parcela da coletividade (os servidores
públicos) de forma justa e com o emprego de recursos tais que a manutenção desse direito
não venha a se constituir em ônus excessivo para o conjunto mais amplo da sociedade, o
que passa necessariamente pela atividade de planejamento.”
3 – A conduta adotada trouxe algum impacto negativo no equilíbrio econômicofinanceiro do sistema previdenciário municipal?
Não, a conduta adotada não trouxe qualquer impacto negativo no equilíbrio econômicofinanceiro do sistema previdenciário municipal de Campinas.
No caso concreto nos parece perfeitamente aplicável o conceito de resiliência financeira,
ou seja, a necessária capacidade de reduzir riscos e de se adaptar rapidamente a um choque
externo, como uma crise econômica, e continuar operando mesmo em condições
adversas. Trata-se de uma nova visão em que o Ente pode desenvolver novas capacidades
e habilidades para explorar as oportunidades que surgem, alterando ou reinventando suas
estratégias antes que as circunstâncias as forcem a fazê-lo.
Vale lembrar como amplamente exposto anteriormente, o que nos ensina o artigo 18 da
Constituição Federal, “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”. Grifamos.
Portanto, cabe ao município, dentre as melhores práticas, optar pela adoção dos critérios
a serem utilizados para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime
previdenciário, como novamente ratifica a Corte Suprema:
Ementa
SEPARAÇÃO DE PODERES - PREVIDÊNCIA SOCIAL - AÇÃO CÍVEL
ORIGINÁRIA - TUTELA. Surge relevante pedido voltado ao implemento de tutela
antecipada quando estão em jogo competência concorrente e extravasamento do campo
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alusivo a normas gerais considerada previdência estadual. (ACO830-1 PR, Relator Min.
Marco Aurélio de Melo)
Finalmente, após uma década, a Sprev a fim de se adequar à nova realidade dos Regimes
Próprios editou a recente Portaria MF nº 464/2018, que alterou satisfatoriamente a antiga
Portaria MPS n° 403/2008, a fim de rever as regras de travamento dos RPPS no que
concerne a quesitos, como por exemplo utilização do superávit do fundo previdenciário
para equacionar o fundo financeiro.
Em Conclusão – Entendemos que as condutas adotadas pelo Ente Municipal e pelo
Instituto de Previdência Municipal de Campinas, na transferência de recursos entre o
Fundo Previdenciário (superavitário) para o Fundo Financeiro (deficitário) destinado ao
pagamento de benefícios destes, segundo análise da equipe que subscreve o presente
documento, s.m.j, não caracteriza desvio de finalidade ou medida que tenha causado
prejuízo ao Erário, sobretudo à luz das disposições Constitucionais e legais suso
informadas.
Cabe ao Ente Municipal, nos termos da competência que lhe foi atribuída pelos artigos
18 e 24 da Constituição Federal, estabelecer normas e adotar as condutas necessárias, a
fim de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS para garantir o direito à
previdência social de parcela da coletividade (servidores públicos), sem que isso venha a
se constituir em ônus excessivo para o conjunto mais amplo da sociedade, a qual deverá
continuar a ser contemplada por meio das políticas públicas em seu favor.
Tanto isso é verdadeiro que a própria União não segrega ou segmenta as massas de
servidores pertencentes ao seu RPPS, mantendo seu regime financiado em regime de
repartição simples.
Por fim, nos parece que o Camprev e a Administração Direta agem com total
responsabilidade, ao buscar alternativas para garantir a Sustentabilidade Previdenciária
do RPPS do Município de Campinas.
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Desta feita, cabe salientar que conteúdo da presente nota técnica está inserida no projeto
de pesquisa, que ao final prevê apresentação de medidas destinadas à manutenção do
equilíbrio financeiro e atuarial da previdência municipal, observada a real capacidade
financeira e patrimonial da Administração Municipal de Campinas.
Salvo melhor juízo, é esse o nosso Entendimento.
Atenciosamente.
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4.8.

OFÍCIOS E E-MAIL ENVIADOS NO PERÍODO

Ofício 04/2019 - Solicitação de envio de informações pendentes, definição de
hipóteses atuariais
A fim de dar prosseguimento ao “Plano de Sustentabilidade Previdenciária do RPPS do
Município de Campinas”, a Fipe expediu o ofício 04/2019 com o objetivo de reiterar a
necessidade de dados que continuam pendentes para aperfeiçoamento da análise da
vertente atuarial, conforme ofício reproduzido abaixo na íntegra.
De São Paulo para Campinas, 03 de setembro de 2019.
Ofício 04/2019 – PSP-Fipe-Camprev
REFERÊNCIAS:
TERMO DE CONTRATO Nº 14/2019
Protocolado SEI-Camprev.2019.00000570-81
A Fipe - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, na qualidade de
contratada para desenvolvimento de serviços técnicos especializados nos termos do
contrato em referência, objetivando elaborar proposições destinadas a subsidiar o “Plano
de Sustentabilidade Previdenciária do RPPS do Município de Campinas”, vem, por meio
deste expor e solicitar o quanto segue:
Desde o início dos trabalhos junto ao Instituto de Previdência Social do Município de
Campinas – Camprev, foram encaminhados alguns ofícios à essa entidade para obter
informações a fim de viabilizar o desenvolvimento das atividades as quais à Fipe se
obrigou com o presente projeto.
Assim sendo, as informações que nos foram entregues possibilitou a análise preliminar
da base de dados e estatísticas posicionada em 31/12/2018, conforme relatório da vertente
atuarial do projeto, anexo I.
Consta do referido documento críticas e proposições para saneamento dos apontamentos,
e para facilitar o entendimento foi elaborada síntese dos principais pontos de atenção,
conforme constam do anexo II do presente ofício.
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Outrossim, algumas informações e dados continuam pendentes para aperfeiçoamento da
análise da vertente atuarial, como se verifica dos itens abaixo elencados:
Estatísticas da Massa de Segurados do RPPS
Como esclarecido, as estatísticas da massa de segurados do RPPS de Campinas entregue
no 2º Relatório, contemplam apenas as bases de dados utilizadas na última avaliação
atuarial (exercício 2019, base de 31/12/2018).
No entanto, poderá haver outras análises descritivas das bases que serão disponibilizadas
a seguir, além de contemplar, inclusive, as estatísticas segmentadas por Fundo Financeiro
e Fundo Previdenciário, conforme necessidade de análises ao longo do desenvolvimento
dos estudos.
Testes de Aderência das Hipóteses Atuariais
As bases de dados solicitadas, principalmente as que estão relacionadas com os testes de
aderência de hipóteses atuariais (hipóteses biométricas e de rotatividade) não foram todas
disponibilizadas até a presente data, com exceção da Câmara. Para as bases restantes,
principalmente às de óbitos e exonerações (essenciais para realização dos testes de
aderência de hipóteses atuariais), será necessária nova homologação.
Nota Técnica Atuarial
Para o início do desenvolvimento da Nota Técnica Atuarial (NTA) é necessário a
finalização do processo de definição das hipóteses atuariais a serem utilizadas e a análise
da legislação local, principalmente sobre regras específicas de cálculo e concessão de
benefícios.
A NTA será o documento que conterá 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, que norteará os trabalhos atuariais subsequentes,
tanto cenário-base quanto aos demais cenários e projeções.
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Pendências em relação às bases de dados:
Dado/Informação

Órgão/Entidade

Período

Solicitação

Bases de dados atualizadas
até 30/06/2019

Camprev e demais
entidades/ órgãos

30/06/2019

Ofício n°
01/2019: PSP
Fipe Camprev

Baixa

05/07/2019

Bases de dados dos
servidores ativos e inativos
que entraram em óbito e
exonerações

Camprev e demais
entidades/ órgãos

30/06/2019

Ofício n°
01/2019: PSP
Fipe Camprev

Alta

05/07/2019

Importante para realização dos testes de
aderência das premissas de mortalidade e de
rotatividade.

Camprev

Avaliações
correspondentes
aos exercícios
de 2017/
2016/2015

Ofício n°
01/2019: PSP
Fipe Camprev

Baixa

05/07/2019

Necessária para se comparar a evolução e as
estatísticas da massa de segurados.

Camprev

Informar a data
base em que foi
realizado o
estudo.

Ofício n°
01/2019: PSP
Fipe Camprev

05/07/2019

Importante para se averiguar a massa de
dados e projeções futuras que se tinha na
época e comparar com a evolução no tempo
até o momento atual.

Bases de dados oficial
utilizada nas últimas três
avaliações anteriores
Bases de dados oficial
utilizada nos estudos que
embasaram a segregação de
massas e alternativas para
equacionamento
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Prioridade Dt. Solicitação

Média

Observação
Importante para se fazer uma análise mais
atualizada do perfil atuarial do regime, no
entanto
não
é
prioritário.
Foram encaminhadas outras bases, mas com
posicionamento
em
31/12/2018
(confirmação do Paulo)
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Pendências em relação às demais informações da vertente atuarial:
Vertente
Atuarial - relatórios e pareceres
Atuarial - relatórios e pareceres
Atuarial - relatórios e pareceres
Atuarial - relatórios e pareceres
Atuarial - relatórios e pareceres

Atuarial - relatórios e pareceres

Atuarial - relatórios e pareceres

Atuarial - relatórios e pareceres

CI 5334

Dado/Informação
Relatório das avaliações atuariais ordinárias
dos exercícios anteriores
Relatórios com Teste de Aderência de
Hipóteses Atuariais dos exercícios anteriores,
caso tenham sido realizados
Notas Técnicas Atuariais (NTA) das avaliações
anteriores
Demonstrativos dos Resultados das Avaliações
Atuariais (DRAA) anteriores
Estudos técnicos e avaliações atuariais
extraordinárias, consistente em modelagens de
alternativas propositivas para equacionamento
ou equilíbrio financeiro e atuarial, se houver
Estudo ou avaliação atuarial, respectivo parecer
atuarial, utilizado como embasamento para
realizar a Segregação de Massas atualmente
existente
Estudo técnico ou atuarial, bem como as
justificativas técnicas, minutas de projeto de
Lei e pareceres, e outros documentos
pertinentes, relacionados à instituição de
Regime de Previdência Complementar
Eventuais estudos técnicos ou atuariais sobre
auxílios de natureza previdenciária, abono de
permanência, rotatividade de servidores,
evolução salarial ou de carreiras, Comprev,
entre outros, se houver

Período
De 2000 a 2019
De 2000 a 2019
De 2000 a 2019
De 2000 a 2019

Solicitação
Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev
Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev
Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev
Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

Prioridade
Alta

Observação
Confirmar se podemos utilizar o
que estão disponíveis na internet.

Alta

Confirmar se foram realizados e
quando.

Alta

Confirmar se foram realizados e
quando.

Alta

Se houver

Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

Média

Confirmar se em algum momento
já foram realizados e quando.

Se houver

Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

Alta

Confirmar se foram realizados e
quando.

Se houver

Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

Média

Confirmar se foram realizados e
quando.

Se houver

Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

Baixa

Confirmar se foram realizados e
quando.
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Dessa forma, se faz necessária análise da equipe do Camprev dos referidos documentos
para aprovação das premissas sugeridas, definição de outras premissas ou retificação dos
dados apontados com encaminhamento de informações adicionais, bem com atendidas as
pendências constantes do rol acima informado.
Estamos à disposição para esclarecimentos que se façam necessários.
Reiteramos que as informações sejam encaminhadas em arquivo editável via meio
magnético ou via e-mail para fernando.rodrigues@fipe.com.br com cópia para
alipio.albuquerque@fipe.com.br e cazzoni@fipe.com.br;
Para eventuais dúvidas quanto as solicitações deste ofício deverão ser sanadas pelo email: fernando.rodrigues@fipe.com.br
Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Fernando Rodrigues da Silva
Coordenador do Projeto PSP -Fipe -Camprev

Alípio Albuquerque
Subcoordenador de Pesquisas - Fipe

Prof. Carlos Azzoni
Coordenador de Pesquisas – Fipe

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINAS – Camprev
ILMO. SENHOR PRESIDENTE,
MARIONALDO FERNANDES MACIEL
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Ofício 05/2019 - Dados e informações relativas à evolução da folha de pagamentos e
da relação de trabalho que impactam no RPPS
Documento enviado pede ao Camprev que seja solicitada aos entes da Administração
Direta, Indireta e da Câmara Municipal a disponibilização de dados e informações
relativas à evolução da folha de pagamentos e da relação de trabalho que impactam no
RPPS, conforme ofício reproduzido abaixo na íntegra.
De São Paulo para Campinas, SP, 12 de setembro de 2019.
Ofício 05/2019 – PSP-Fipe-Camprev
REFERÊNCIAS:
TERMO DE CONTRATO Nº 14/2019
Protocolado SEI-Camprev.2019.00000570-81
A Fipe - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, na qualidade de
contratada para desenvolvimento de serviços técnicos especializados nos termos do
contrato em referência, objetivando elaborar proposições destinadas a subsidiar o “Plano
de Sustentabilidade Previdenciária do RPPS do Município de Campinas”, vem, por
intermédio do presente, sejam solicitados aos entes da Administração Direta, Indireta e
da Câmara Municipal à disponibilização das seguintes informações:
Legislação específica relativa ao Plano de Cargos, Salários e Carreira dos servidores
demonstrando os tipos de carreiras, os níveis (básico, médio e superior), salários,
consectários e remuneração total e a base de cálculo para o RPPS;
Levantamento de dados contendo a evolução dos salários e remunerações dos servidores
vinculados ao RPPS referente aos últimos 10 (dez) anos;
Impacto da evolução do Plano de Cargos e Carreiras no tocante ao crescimento vegetativo
da folha;
Tabela contendo os índices aplicados para reajustes salariais das carreiras e cargos para
manutenção do poder aquisitivo.
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Referidas informações comporão análises retrospectivas sobre evolução do custo e do
custeio do plano de benefícios, em decorrência das políticas de recursos humanos da
Administração Pública Municipal, bem como auxiliarão nas definições dos parâmetros
para as projeções relacionadas ao equilibro financeiro e atuarial do regime previdenciário.
Solicitamos outrossim, que as informações sejam encaminhadas em arquivo editável via
meio magnético ou via e-mail para fernando.rodrigues@fipe.com.br com cópia para
alipio.albuquerque@fipe.com.br e cazzoni@fipe.com.br;
Para eventuais dúvidas quanto as solicitações deste ofício deverão ser sanadas pelo email: fernando.rodrigues@fipe.com.br
Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Fernando Rodrigues da Silva
Coordenador do Projeto PSP -Fipe -Camprev

Alípio Albuquerque
Subcoordenador de Pesquisas - Fipe

Prof. Carlos Azzoni
Coordenador de Pesquisas – Fipe

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINAS – CAMPREV
ILMO. SENHOR PRESIDENTE,
MARIONALDO FERNANDES MACIEL
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E-mail enviado em 04 de outubro de 2019 – Reitera necessidade dos dados
solicitados no Ofício 5, de informações para testes de aderência e demais pedidos
não atendidos
Em e-mail enviado aos gestores do Camprev, a Fipe reitera as solicitações de envio dos
dados e informações para constar dos testes de aderência, principalmente em relação ao
crescimento salarial segmentado por categoria e nível. A ausência dos dados impossibilita
realizar os cenários de revisão da segregação e da adoção do regime complementar,
conforme e-mail reproduzido abaixo na íntegra.
Prezados gestores do Camprev,
Serve o presente, para participar-lhes de que temos mantido contato com os representantes
desta instituição para garantir fluxo adequado e tempestivo de repasse de dados e
informações para atendimento do cronograma do projeto, no entanto, temos constatado
que nem todos os órgãos e entes da Administração Municipal têm respondido de forma
satisfatória as junções deste Instituto para envio das referidas solicitações.
Tal fato compromete o desenvolvimento das etapas do cronograma fixadas originalmente
e aquelas propostas após reunião realizada na sede da Prefeitura em 20/09.
Por esta razão, teremos que redimensionar os serviços e entregáveis em novo cronograma.
Observando-se que iremos atender as agendas já fixadas (reunião do CMP dia 11/10 e
Governo Municipal 18/10) procurando adequar à nossa participação a este novo cenário.
Neste sentido, sugerimos sejam reiteradas as solicitações de envio dos dados e
informações para constar dos testes de aderência, principalmente em relação ao
crescimento salarial segmentado por categoria e nível. Sem as quais não será possível
realizar os sequentes cenários de revisão da segregação e da adoção do regime
complementar.
Salientamos, neste contexto, que ainda não recebemos retorno referente ao Ofício n°
05/2019 – PSP-Fipe-Camprev, de 12/09/2019, pelo qual solicitamos legislação
específica, evolução dos salários e índices de reajustes periódicos aplicados nas diversas
carreiras.
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Outrossim, encontra-se pendente de encaminhamento a base de óbitos e exonerações da
Setec.
Ante ao exposto, nos colocamos à disposição para auxiliar no que for pertinente para
rápida resolução dos problemas acima identificados.

Att. Fernando Rodrigues da Silva.
Fipe
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Modelo enviado pela Fipe para Camprev enviar ao INSS.

Ofício nº ____/2019 - GP
Campinas, ___ de setembro de 2019.

Referente: Imóveis do INSS
Prezado Superintendente,

Considerando as disposições contidas no artigo 40 da Constituição Federal, para a criação
de regime de previdência próprio pelos Entes, aí incluídos os municípios, se faz necessária
a garantia de seu caráter solidário e contributivo, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial.
A Carta Republicana facultou aos Entes a constituição de outra espécie de fundo, que não
o previdenciário, para assegurar os recursos necessários ao pagamento das aposentadorias
e pensões concedidas aos servidores e a seus dependentes, nos termos do art. 249, o que
foi ratificado recente pela Portaria MF nº 464 de 19 de novembro de 2019, ao convergir
à necessidade de que sejam observados nos planos de equacionamento do déficit atuarial,
a viabilidade de aporte de bens, direitos, ativos em conformidade com sobredita
disposição Constitucional, de forma a dar suporte a estas medidas.
Nesse sentido, o Instituto de Previdência Social do Município de Campinas – Camprev,
vem desenvolvendo por meio de convênio firmado com a Fipe - Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas, projeto de sustentabilidade previdenciária de seu RPPS com
estudo inclusive, da viabilidade para constituição do fundo de bens, direitos e ativos de
qualquer natureza previsto no art. 249 da CF.
Por esta razão, é que solicitamos junto a essa superintendência, a relação de imóveis do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e/ou da União localizados no município de
Campinas, Estado de São Paulo, em que haja interesse em negociar como forma de
quitação de eventual dívida junto à Prefeitura Municipal de Campinas e disponibilizados
CI 5334
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para integrar a constituição de possível fundo a ser criado, o qual será definido, após
estudos e avaliações na forma da legislação que regula a matéria.
Outrossim, especificamente no que concerne a dívida a título de Comprev – Modalidade
Estoque, devida pela RGPS como regime de origem, nos termos da Portaria MPS Nº 178
DE 07/05/2014 para com o RPPS do Município de Campinas, foi possibilitada a transação
dos referidos valores mediante a dação em pagamento em imóveis de propriedade desta
Autarquia. Tal normativo reforça a necessidade do compartilhamento das informações
requeridas acima para devidas análises dos entes da Administração Municipal.

Atenciosamente

Marionaldo Fernandes Maciel
Diretor presidente – Camprev

e/ou
Henrique Magalhães.
Vice-Prefeito Municipal

Ao INSS
Superintendência – Sudeste I
José Carlos de Oliveira
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4.9.

RELAÇÃO E CONTROLE DE SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE DADOS

Vertente

Dado/Informação

Atuarial base de
dados

Bases de dados oficial
utilizada na última
avaliação atuarial
posicionada em
31/12/2018

Atuarial base de
dados

Atuarial base de
dados

Bases de dados
atualizadas até
30/06/2019

Bases de dados dos
servidores ativos e
inativos que entraram em
óbito e exonerações

CI 5334

Órgão/Entidade

Camprev

Camprev e
demais
entidades/órgãos

Camprev e
demais
entidades/órgãos

Período

Solicitação

Prioridade

31/12/2018

Ofício n°
01/2019: PSP
Fipe
Camprev

Alta

30/06/2019

Ofício n°
01/2019: PSP
Fipe
Camprev

30/06/2019

Ofício n°
01/2019: PSP
Fipe
Camprev

Baixa

Alta

Dt.
Solicitação

Dt. Entrega

% de
entrega

05/07/2019 12/07/2019

100%

Confirmada
em
03/09/2019
05/07/2019
não
ser
possível
encaminhar.

100%

21/08/2019
06/09/2019
26/09/2019
(FUMEC)
05/07/2019
02/10/2019
(Camprev)
07/10/2019
(SETEC)

90%

Listagem dos dados
recebidos
- Ativos Financeiro
- Ativos Previdenciário
Separados por Fundo - Inativos Financeiro
Financeiro
e
Fundo - Inativos Previdenciário
Previdenciário.
- Pensionistas Financeiro
Pensionistas
Previdenciário
Importante para se fazer
uma
análise,
mas
atualizada
do
perfil
atuarial do regime, no
entanto não é prioritário.
Foi encaminhado outras
bases,
mas
com
posicionamento
em
31/12/2019 (confirmação
com Paulo)
Câmara
(Óbitos)
Importante
para
- FUMEC (Óbitos e
realização dos testes de
Exonerações) - FJPO
aderência das premissas
(Exonerações) Obs.: Não
de mortalidade e de
há
óbitos
rotatividade.
- PMC (Exonerações e
Para
os
testes
de
óbitos) - Camprev –
crescimento salarial, é
SETEC
Pendência:
necessário a relação dos
Quadros e níveis dos
cargos, nível e quadro.
cargos da PMC
Observação
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Vertente

Dado/Informação

Atuarial base de
dados

Bases de dados oficial
utilizada nas últimas três
avaliações anteriores

Atuarial base de
dados

Bases de dados oficial
utilizada nos estudos que
embasaram a segregação
de massas e alternativas
para equacionamento

Atuarial relatórios e
pareceres

Relatório das avaliações
atuariais ordinárias dos
exercícios anteriores

Atuarial relatórios e
pareceres

Relatórios com Teste de
Aderência de Hipóteses
Atuariais dos exercícios
anteriores, caso tenham
sido realizados
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Órgão/Entidade

Período

Solicitação

Prioridade

Dt.
Solicitação

Dt. Entrega

Camprev

Avaliações
corresponde
Ofício n°
ntes aos
01/2019: PSP
exercícios
Fipe
de
Camprev
2017/2016/
2015

Camprev

Informar a
data base
em que foi
realizado o
estudo.

Ofício n°
01/2019: PSP
Fipe
Camprev

Média

Camprev

De 2000 a
2019

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Alta

22/07/2019 03/09/2019

De 2000 a
2019

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Alta

Confirmada
em
03/09/2019
22/07/2019
que não foram
realizadas
anteriormente.

Camprev

% de
entrega

Observação

Listagem dos dados
recebidos

Necessária
para
se
comparar a evolução e as
estatísticas da massa de
segurados.
Confirmação
em
03/09/2019: "Enviamos
base de dados oficial da
última avaliação, das
demais o atuário anterior
não conseguiu localizar."
Importante
para
se
averiguar a massa de
dados e projeções futuras
que se tinha na época e
comparar com a evolução
no tempo até o momento
atual.
Confirmação
em
03/09/2019: "Não temos o
arquivo."

Média

Confirmada
em
03/09/2019
05/07/2019
não
ser
possível
encaminhar.

100%

Confirmada
em
03/09/2019
05/07/2019
não
ser
possível
encaminhar.

100%

100%

Confirmar se podemos
utilizar o que estão
disponíveis na internet

100%

Confirmar
se
foram
realizados e quando.
Confirmação
em
03/09/2019: "Não foi
realizado."
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Vertente

Dado/Informação

Atuarial relatórios e
pareceres

Notas Técnicas Atuariais
(NTA) das avaliações
anteriores

Atuarial relatórios e
pareceres

Atuarial relatórios e
pareceres

Atuarial relatórios e
pareceres

Demonstrativos dos
Resultados das
Avaliações Atuariais
(DRAA) anteriores
Estudos técnicos e
avaliações atuariais
extraordinárias,
consistente em
modelagens de
alternativas propositivas
para equacionamento ou
equilíbrio financeiro e
atuarial, se houver
Estudo ou avaliação
atuarial, respectivo
parecer atuarial, utilizado
como embasamento para
realizar a Segregação de
Massas atualmente
existente
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Órgão/Entidade

Período

Camprev

De 2000 a
2019

Camprev

De 2000 a
2019

Camprev

Camprev

Solicitação
Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev
Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Se houver

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Se houver

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Prioridade

Dt.
Solicitação

Dt. Entrega

% de
entrega

Observação

Listagem dos dados
recebidos

Alta

22/07/2019 03/09/2019

100%

Faltantes NTA da última Disponível
avaliação (Exacttus).
CADPREV WEB

no

Alta

22/07/2019 03/09/2019

100%

Disponível
CADPREV WEB

no

Média

Alta

Confirmada
em
03/09/2019
22/07/2019
que não foram
realizadas
anteriormente.

22/07/2019

100%

0%

Confirmar se em algum
momento
já
foram
realizados e quando.
Confirmação
em
03/09/2019: "Não foi
realizado."
Confirmar
se
foram
realizados e quando.
Foi constatado que não
Recebemos
em
houve
estudo
de
03/09/2019 a informação
Segregação de Massas
de que "Será enviado por
e-mail até o dia 04/09/19".
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Vertente

Atuarial relatórios e
pareceres

Atuarial relatórios e
pareceres

Orçamentário

Orçamentário

Dado/Informação
Estudo técnico ou
atuarial, bem como as
justificativas técnicas,
minutas de projeto de Lei
e pareceres, e outros
documentos pertinentes,
relacionados à instituição
de Regime de
Previdência
Complementar
Eventuais estudos
técnicos ou atuariais
sobre auxílios de
natureza previdenciária,
abono de permanência,
rotatividade de
servidores, evolução
salarial ou de carreiras,
Comprev, entre outros,
se houver
PPA - Plano Plurianual
vigente; instruídos com
respectivas projeções
atuariais e notas
explicativas, se houver
LDO e LOA – 2019 –
Instruídos com
respectivas projeções
atuariais e notas
explicativas, se houver

CI 5334

Órgão/Entidade

% de
entrega

Observação

22/07/2019 03/09/2019

80%

Confirmar se é o único
documento sobre o tema

Baixa

Confirmada
em
03/09/2019
22/07/2019
que não foram
realizadas
anteriormente.

100%

Confirmação
03/09/2019: "Não
realizado."

Ofício n°
Vigente em 02/2019: PSP
2019
Fipe
Camprev

Média

22/07/2019

100%

Disponível na internet

Ofício n°
Vigente em 02/2019: PSP
2019
Fipe
Camprev

Média

22/07/2019

100%

Disponível na internet

Período

Solicitação

Prioridade

Se houver

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Média

Se houver

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Prefeitura de
Campinas

Prefeitura de
Campinas

Camprev ou
Prefeitura de
Campinas

Camprev ou
Prefeitura de
Campinas

Dt.
Solicitação

Dt. Entrega

Listagem dos dados
recebidos

em
foi
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Vertente

Dado/Informação

Órgão/Entidade

Orçamentário

PLDO 2020 (minuta
apresentada à Câmara
Municipal)

Prefeitura de
Campinas

Orçamentário

Relatório Resumido da
Execução Orçamentária
– RREO

Camprev

Orçamentário

Relatórios de Gestão
Fiscal – RGF

Orçamentário

Balanço Patrimonial

Orçamentário

Balanços Orçamentário,
Financeiro e Variações
Patrimoniais

Orçamentário

Relatórios de Gestão e
Notas Explicativas dos
exercícios anteriores, se
houver

CI 5334

Período

Solicitação

Ofício n°
Vigente em 02/2019: PSP
2019
Fipe
Camprev
Ofício n°
De 2000 a 02/2019: PSP
2019
Fipe
Camprev

Prioridade

Dt.
Solicitação

Média

22/07/2019

100%

Média

22/07/2019 21/08/2019

100%

Dt. Entrega

% de
entrega

Camprev

De 2000 a
2019

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Camprev

De 2000 a
2019

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Alta

22/07/2019 21/08/2019

90%

Camprev

De 2000 a
2019

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Média

22/07/2019 21/08/2019

90%

Camprev

De 2000 a
2019

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Alta

22/07/2019 21/08/2019

17%

Média

22/07/2019 21/08/2019

90%

Observação

Listagem dos dados
recebidos

Disponível na internet

-PMC
Disponível na internet
-Câmara
-Fumec
Faltam as informações do
-FJPO
próprio Camprev
-Setec
- PMC
-Câmara
-Fumec
Faltam as informações do
-FJPO
próprio Camprev
-Setec
- PMC
-Câmara
-Fumec
Faltam as informações do
-FJPO
próprio Camprev
-Setec
- PMC
Confirmar se não há para
- FJPO (2018)
os demais.
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Órgão/Entidade

Período

Solicitação

Prioridade

Dt.
Solicitação

Camprev

De 2000 a
2019

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Alta

22/07/2019

13/07/2019
25/07/2019

50%

Orçamentário

Política de Investimentos
– DPIN

Camprev

De 2000 a
2019

Alta

22/07/2019 13/07/2019

30%

Avaliar se irá precisar de
Política de Investimentos
mais
documentos
e
de 2019
informações.

Orçamentário

Demonstrativo da
Receita Corrente Líquida
– RCL

Prefeitura de
Campinas

De 2000 a
2019

Alta

22/07/2019 21/08/2019

100%

OK

Vertente

Dado/Informação

Orçamentário

Relatórios Aplicação de
Investimento dos
Recursos – DAIR

CI 5334

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev
Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Dt. Entrega

% de
entrega

Listagem dos dados
recebidos
Relatórios mensais da
Carteira de 2018 (ano
passado não possuíamos
o sistema da consultoria,
então esses relatórios
foram elaborados por
mim).
Relatórios mensais da
Carteira de janeiro a
Avaliar se irá precisar de maio de 2019 (já
mais
documentos
e elaborados no sistema da
informações.
consultoria
de
Investimentos).
DAIR
06/2019
DAIR
12/2018
DPIN
2018
e
Declaração
de
Veracidade
2018
DPIN
2019
e
Declaração
de
Veracidade - 2019
Observação

- PMC
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Vertente

Dado/Informação

Órgão/Entidade

Período

Orçamentário

Demonstrativo da
Despesa Total com
Pessoal – DTP

Prefeitura de
Campinas

De 2000 a
2019

Orçamentário

Demonstrativos da
Dívida Pública

Prefeitura de
Campinas

De 2000 a
2019 e
projeção

Orçamentário

Demonstrativos de
Receitas do RPPS

CI 5334

Camprev

De 2000 a
2018

Solicitação
Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev
Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Prioridade

Dt.
Solicitação

Dt. Entrega

% de
entrega

Observação

Listagem dos dados
recebidos

Alta

22/07/2019 21/08/2019

100%

OK

- PMC

Média

22/07/2019 21/08/2019

100%

OK

- PMC

80%

§
Receitas
Previdenciárias:
Contribuição do Servidor;
Contribuição
Patronal;
Receitas provenientes de
alíquotas suplementares;
Receitas de Compensação
Previdenciária
(RO);
Outras
receitas
previdenciárias,
se
houver.
§ Receitas da Unidade
Gestora:
Receitas
Patrimoniais; Receitas de
Capital; Receitas de
Serviços;
Taxa
de
Administração;
Outras
Receitas
Correntes;
Outras Receitas Intraorçamentárias.

Folhas receitas 2005 a
2019,
por
órgão
Verificar se supre a
necessidade

Alta

22/07/2019 04/09/2019
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Vertente

Orçamentário

Dado/Informação

Demonstrativos de
Despesas do RPPS

CI 5334

Órgão/Entidade

Camprev

Período

De 2000 a
2018

Solicitação

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Prioridade

Alta

Dt.
Solicitação

Dt. Entrega

22/07/2019 04/09/2019

% de
entrega

Observação

Listagem dos dados
recebidos

80%

§
Despesas
Previdenciárias: Despesa
com
Aposentadorias;
Despesa com Pensões;
Despesas com Auxílio
Doença, ou indicar como
se processa este tipo de
despesa no contexto da
relação de trabalho, de
responsabilidade do órgão
de vinculo do servidor;
Outros
Benefícios
Previdenciários
do
Servidor (se houver,
descrever quais); Despesa
com Sentenças Judiciais;
Despesa
com
Compensação
Previdenciária
(RI);
Outras
despesas
previdenciárias,
se
houver;
§
Despesas
Administrativas
da
Unidade Gestora e Outras
Despesas:
Despesas
Correntes; Despesas de
Capital; Despesas IntraOrçamentárias;
Outras
despesas

Folhas receitas 2005 a
2019,
por
órgão
Verificar se supre a
necessidade
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Vertente

Orçamentário

Legislação

Legislação

Dado/Informação

Repasses para o RPPS
(segmentadas por fontes)

Legislação Municipal
Previdenciária atualizada
conforme Sistema de
Gestão de Consultas e
Normas – GESCONRPPS, em atendimento
ao disposto na Portaria
MPS n° 204/2008,
alterada pela Portaria MF
n° 393/2018
Legislação Municipal da
relação de trabalho
estatutária e/ou esparsa,
respectivamente às
normas gerais aplicáveis
a todos servidores
efetivos e a regras
específicas por categorias
ou segmento
representativo de
servidores em quantidade
ou em valor de
remuneração (educação,

CI 5334

Órgão/Entidade

Período

Solicitação

Prioridade

Dt.
Solicitação

Dt. Entrega

% de
entrega

Observação
Repasse para Cobertura
da
Insuficiência
Financeira: Fonte 00 –
Tesouro Municipal; Fonte
08 (se aplicável); Outras
Fontes
(se
houver,
especificar quais).

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Alta

13/07/2019 22/07/2019 Referente aos
dados de 2018

50%

Prefeitura de
Campinas

Atualmente
Ofício n°
vigente,
02/2019: PSP
com suas
Fipe
alterações e
Camprev
emendas

Alta

22/07/2019

0%

Prefeitura de
Campinas

Atualmente
Ofício n°
vigente,
02/2019: PSP
com suas
Fipe
alterações e
Camprev
emendas

Alta

22/07/2019 07/10/2019

20%

Camprev

De 2000 a
2018

Listagem dos dados
recebidos
Apuração dos valores a
serem repassados pelos
entes (mensal de 2018),
não recebemos ainda os
dados referentes aos
servidores da Camprev.
Contém repasses dos
entes
e
taxa
de
administração.

Recebido
Câmara
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apenas

na

Vertente

Legislação

Prestação de
Contas

Prestação de
Contas

Dado/Informação
saúde, guarda municipal,
auditores fiscais, etc.)
Histórico dos reajustes
salariais e
reclassificações
discriminados por
quadro, cargos ou
carreira e a respectiva
Legislação, desde 2003
Relatórios de gestão ou
de prestação de contas do
exercício realizados pelo
Camprev e das
Auditorias do controle
interno e controle
externo, SPREV –
Secretaria Nacional de
Previdência do
Ministério da Fazenda
Relatórios de gestão ou
de prestação de contas do
exercício realizados pelo
Camprev e das
Auditorias do controle
interno e controle
externo, Tribunal de
Contas do Estado de São
Paulo

CI 5334

Órgão/Entidade

Prefeitura de
Campinas

Camprev

Prefeitura de
Campinas

Período

Solicitação

Prioridade

Dt.
Solicitação

Dt. Entrega

% de
entrega

Observação

Legislação aplicável e
tabela com os reajustes
em
percentual
e
segmentado
por
carreira/categoria/quadro/
função etc.

Atualmente
Ofício n°
vigente,
02/2019: PSP
com suas
Fipe
alterações e
Camprev
emendas

Alta

22/07/2019

0%

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

Alta

22/07/2019

10%

De 2000 a
2019

Atualmente
Ofício n°
vigente,
02/2019: PSP
com suas
Fipe
alterações e
Camprev
emendas

Alta

22/07/2019 18/07/2019

30%

Listagem dos dados
recebidos

Recebido arquivos de
auditoria 2019, avaliar.

Avaliar se irá precisar de
mais
documentos
e
informações.
Recebemos
em
03/09/2019 a informação
de
que
"Estamos
aguardando relatório da
auditoria realizada pela
SPS no mês de maio/19"

Parecer final do Tribunal
de Contas do Município
sobre as contas do
exercício
de
2017
(aprovadas
com
ressalva).
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Vertente

Outros

Patrimônio,
Bens e
Direitos

Legislação

Dado/Informação
Demais relatórios,
avaliações, estudos,
informações e
observações que forem
importantes, que
julgados relevantes ou
que mantenham
pertinência temática com
o Plano de
Sustentabilidade
Previdenciária ora em
desenvolvimento no
Município de Campinas.
Inventário dos bens e
direitos de qualquer
natureza que porventura
possam ser
disponibilizados para
integrar a constituição de
possível fundo.
Informações e
normativos sobre os
pisos e tetos salariais,
discriminados por
cargo/carreira/categoria

CI 5334

Órgão/Entidade

Camprev ou
Prefeitura de
Campinas

Camprev e
demais
entidades/órgãos

Camprev e
demais
entidades/órgãos

Período

Solicitação

Se houver

Ofício n°
02/2019: PSP
Fipe
Camprev

-

Ofício n°
03/2019: PSP
Fipe
Camprev

-

Por e-mail em
26/08/2019

Prioridade

Média

Dt.
Solicitação

Dt. Entrega

22/07/2019 04/09/2019

Alta

29/07/2019 18/09/2019

Alta

03/09/2019
26/08/2019
04/09/2019

% de
entrega

Observação

Listagem dos dados
recebidos

-

Estudo sobre Previdência
Complementar
Diagnóstico
Relatório
Final (Banco do Brasil),
31/07/2006.

50%

- Inventário dos bens e
direitos de qualquer
natureza
- Listagem de imóveis
- Fluxo da dívida

67%

-PMC
- Pendentes: Camprev e -FJPO
Setec
-FUMEC
-CÂMARA
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