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INTRODUÇÃO

Este quinto relatório de andamento do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária
desenvolvido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para o Instituto de
Previdência Social do Município de Campinas (Camprev), denominado no decorrer do
relato como PSP – Camprev, tem por objetivo apresentar o desenvolvimento do referido
projeto e documentar sua evolução da segunda semana de novembro até a terceira semana
de dezembro de 2019.
No relatório anterior, entre outros serviços, a Fipe apresentou descritivos da massa de
segurados, dados da evolução dos estudos atuariais pretéritos e a conciliação deles com
os resultados orçamentários, bem como disponibilizou ao Camprev as minutas de dois
projetos de lei: um para a instituição do Regime de Previdência Complementar e outro
para instituição de Fundo Solidário Garantidor do RPPS no bojo da revisão de
segmentação de massas por transferência de segurados (obrigações) entre planos,
mediante ampliação e aporte das fontes de receitas e ativos de qualquer natureza do
município.
As minutas de PLs foram apresentadas a fim de iniciar a tramitação e os debates perante
os órgãos da Administração Municipal em atendimento às diretrizes do Camprev,
enquanto estavam sendo elaborados os cenários atuariais e os demais serviços cujos
resultados destinam-se a instruir as referidas proposições, bem como convergir para a
conclusão da segunda etapa do projeto.
Já o período referente ao presente relatório concentrou reuniões substanciais e
consistentes em definições e decisões estratégicas para a sustentabilidade do RPPS de
Campinas, seguindo as premissas e metodologia previstas no projeto de estudo e
necessárias ao desenvolvimento e conclusão desta segunda etapa e da sua continuidade
com início da terceira etapa do PSP-Camprev.
De início, ressalta-se que o escopo do PSP para o RPPS de Campinas utiliza parâmetros
da Portaria MF 464/2018 e objetiva realizar a revisão da segmentação de massa e
apresentar alternativas mais eficientes de utilização dos recursos municipais, com a
identificação e aporte de bens e direitos em um fundo conforme previsto no Art. 249 da
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CF, entre outras medidas pertinentes à capacidade e possibilidades orçamentárias,
financeiras e administrativas do Ente, observando sempre o aspecto da legalidade de tais
proposições. Contudo, todo esse trabalho estava sendo realizado em um contexto
constitucional e legal que se alterou profundamente.
O atual período de trabalho tem sido marcado por um aspecto conjuntural importante,
com a evolução da reforma da previdência no âmbito do Congresso Nacional e os efeitos
da promulgação da EC nº 103/2019, em 12 de novembro de 2019, o que tornou mais
evidente a importância de a Fipe ter estabelecido um observatório dedicado ao
acompanhamento das novas medidas desde o início do PSP, devido às implicações nos
resultados dos cenários do estudo.
A conjuntura complexa tem exigido das equipes do Camprev e da Fipe mais tempo de
análise para compreensão dos novos conteúdos constitucionais e legais, considerando que
as normas têm aplicabilidade e prazos diferenciados nos entes federados. Ademais, temos
complicadores, como a existência de uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional)
tramitando em paralelo ao texto original (que convergiu para a promulgação da EC
103/2019) e do encaminhamento de proposições suplementares pelo governo do estado
de São Paulo para alterar a sua Constituição e legislação extraconstitucional. Essas
medidas, em conjunto, trazem indefinições ou insegurança quanto à extensão e à efetiva
aplicabilidade de parte das novas regras.
Em relação ao cerne da Reforma da Previdência, é importante destacar que a linha adotada
no desenvolvimento do PSP-Camprev não conflita com as mudanças exigidas pela EC
103, sobretudo, complementa as novas regras e traz novos desafios ao projeto, o que
resultará, entre outras particularidades, na ampliação da capacidade legiferante1 dos entes
federados, que passam a ter mais responsabilidade sobre a matéria previdenciária e na
revisão ou adaptação deste projeto também devido a extensão das medidas aprovadas.

1

Referente a capacidade de elaborar e aplicar Leis. Ou conforme priberam.pt/Dipo:
1. Que faz leis. = LEGÍFERO, LEGISLADOR
2. Relativo à ação de fazer leis. “legiferante”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha],
2008-2020, https://dicionario.priberam.org/legiferante [consultado em 11-01-2020].
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Também é essencial ressaltar que, pelo fato de as novas diretrizes não serem conhecidas
à época da formalização do contrato do PSP-Camprev e de, atualmente, outras regras
ainda estarem em tramitação perante o Congresso Nacional (PEC Paralela) e na
Assembleia Legislativa de São Paulo (PEC Paulista), caso haja a decisão do município
de implementação de parte substancial da reforma com apoio técnico da Fipe, a depender
da amplitude de tais medidas, haverá necessidade de ajustes contratuais.
Diante desse quadro, a Fipe elaborou materiais contendo a descrição das medidas da
alteração constitucional, asseverando os pontos de atenção que impactam diretamente no
município de Campinas, os quais merecem análise pelo Camprev e administração
municipal quanto à extensão das medidas e da pertinência de sua aplicação nesta
oportunidade, conforme descreveremos nos próximos tópicos.
Ressaltamos que a Fipe tem atuado com cautela para compatibilizar o atendimento aos
termos do contrato firmado com o Camprev e as consequências da reforma no RPPS para
o PSP, de modo a tornar o regime de execução adequado aos objetivos iniciais do projeto.
Em termos concretos a este novo contexto, o Camprev solicitou à Fipe elaboração de
cenários de aumento de alíquota contributiva e de alíquota progressiva em razão dos
prazos e sanções pelo desatendimento destas medidas. Trata-se de uma importante ação
em termos financeiros e atuariais, mas ainda insuficiente para enfrentar os problemas
estruturais detectados no presente estudo.
Assim, a Fipe está elaborando análise sobre a instituição da alíquota progressiva,
especificamente para o município de Campinas, para verificar sua viabilidade do ponto
de vista orçamentário e de equilíbrio financeiro e atuarial. Cabe ressaltar que,
alternativamente ao aumento de alíquota de contribuição do servidor para 14%, a alíquota
progressiva, a priori, seria vantajosa ou não para o Ente (em termos de arrecadação do
regime) a depender das características da massa de segurados (ativos, inativos e
pensionistas), principalmente nos valores médios de concentração de renda e proventos
bases de contribuição, o que será verificado em estudo específico da Fipe.
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Feitas estas observações iniciais a respeito da Reforma da Previdência e seus impactos,
passa-se a discorrer de forma sintética sobre a evolução do projeto através do
desenvolvimento das vertentes do estudo, conforme sua estrutura analítica.
Na vertente atuarial, a Fipe apresentou estudos que levaram a discussões aprofundadas
sobre os resultados dos diagnósticos que convergiram para deliberações relevantes para
seguimento do PSP. Os atuários do PSP elaboraram análises e projeções de cenários-base
e apresentaram os resultados à alta direção do Camprev. Diante do fato de os resultados
diferirem substancialmente das avaliações atuariais ordinárias realizadas anteriormente,
por outras

consultorias

contratadas

pela instituição,

realizaram

os

devidos

esclarecimentos, assim como apontaram as razões técnicas das divergências dos
resultados, os principais achados, intercorrências e sugestões de melhorias para
aperfeiçoamento dos futuros serviços atuariais.
Nesse contexto, a equipe atuarial destacou problemas na qualidade dos dados
disponibilizados, que chamam atenção para a necessidade de profunda análise dos bancos
de dados da administração municipal de Campinas e um trabalho específico de
aperfeiçoamento destes. Expôs também os aspectos metodológicos atuariais que
resultaram em diferenças substanciais entre os estudos atuais e os anteriores,
essencialmente divergências quanto à contabilização da taxa de administração nas
avaliações e quanto às hipóteses de postergação de aposentadoria, tempo de serviço
anterior e regras de cálculo para professores.
No primeiro momento, com uso da mesma base de dados posicionada em 31/12/2018, a
Fipe elaborou o cenário-base I (vide Anexo 3), que considera o uso das hipóteses atuariais
mais aderentes resultantes do Produto B. O resultado deste cenário demonstrou haver
déficit atuarial no Fundo Previdenciário (em capitalização) no patamar de R$ 896
milhões, em contraponto aos resultados superavitários das avaliações anteriores, como o
DRAA de 2019, que demonstrou superávit atuarial de R$ 116 milhões.
Assim, de modo a esclarecer eventuais diferenças em metodologias de cálculo ou
inconsistências, a Fipe elaborou o cenário-base II (vide Anexo 4), em que aplicou as
mesmas hipóteses atuariais utilizadas na última avaliação oficial do instituto, conforme
Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA-2019) do RPPS de
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Campinas. Este cenário resultou ainda em déficit atuarial no Fundo Previdenciário na
ordem de R$ 75,8 milhões, demonstrando haver ainda alguma possível inconsistência ou
divergência de cálculo ou de entendimento.
Essas importantes medidas buscam evidenciar a real situação do RPPS pela conciliação
entre o previsto (projetado) e o realizado e, com os resultados dos testes de aderência
possibilitam um novo horizonte prospectivo, com cenários mais adequados pelo
estabelecimento de parâmetros aderentes à situação particular da previdência de
Campinas.
Em síntese, os resultados demonstraram haver elevação do passivo atuarial do RPPS e a
existência de déficit em ambos os fundos, financeiro e previdenciário, com os dados
posicionados em base 31 de dezembro de 2018 (DRAA 20219). Tal revisão, em novas
simulações, pós testes de aderência, traduz um cenário mais realista e convergem para
explicitação de um déficit atuarial também no Fundo Previdenciário, algo até então
desconhecido. Importante destacar que as simulações realizadas e os parâmetros
utilizados não eram exigidos antes, pela Portaria nº 403/2008, então vigente, e são
critérios mais consentâneos das novas normas da Portaria MF nº 464/2018.
Com base nesse diagnóstico, a frente atuarial do PSP-Camprev desenvolveu os cenários
para revisão da segmentação de massas, mediante aporte de ativos, bens e direitos, com
a realização da transferência de segurados para garantir a redução do repasse financeiro
do Tesouro para cobertura da insuficiência financeira dos benefícios previdenciários e
auxiliar na resolução do déficit atuarial. Nesse mesmo sentido, a Fipe realizou estudo de
impacto para adoção da previdência complementar. Cenários e estudos foram realizados
com base nas diretrizes técnicas da Portaria MF nº 464/2018, em especial com aplicação
dos novos parâmetros resultantes da aplicação dos testes de aderência.
Os referidos trabalhos e resultados foram apresentados em reuniões com a presidência do
Camprev e a alta administração municipal e com o próprio Prefeito e, com base na
assessoria técnica da Fipe, propiciaram o embasamento necessário para a tomada de
decisões técnico-políticas e refletiram nos textos dos anteprojetos em tramitação na
prefeitura.
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As conclusões preliminares ressaltam a situação de insustentabilidade do RPPS, mantidas
as condições atuais de receitas e despesas previdenciárias, inclusive dos resultados da
implementação da segregação de massas em 2004, que se torna um peso adicional ao
Tesouro, nesta atual quadra, pelo início da maturidade de sua adoção, sugerindo a
necessidade de profundos ajustes em linha com as diretrizes da EC nº 103/2019.
Também é importante citar que os resultados demonstram a relevância, principalmente
nesta fase do projeto, de terem sido realizados amplos levantamentos de dados para
finalidade atuarial (inclusive os testes de aderência), de natureza patrimonial, de bens e
direitos, além das informações orçamentárias e de responsabilidade fiscal de modo
prospectivo em um período de referência.
Ainda na vertente atuarial, porém já guardando relação com a vertente orçamentária do
projeto, em relação à segregação de massas, que instituiu regime capitalizado a partir de
2004 para os novos ingressantes no regime, foi elaborado demonstrativo do Custo
Atuarial de Transição (CAT) incorrido a partir da adoção da medida até o momento. O
CAT diz respeito ao aumento por um período de tempo (geralmente em torno de 30 anos)
da insuficiência financeira e, consequentemente, do dispêndio do Tesouro Municipal,
devido ao não uso das contribuições dos novos servidores que entraram no Fundo
Previdenciário para custear as despesas correntes dos benefícios previdenciários do
Fundo Financeiro, representando uma ruptura momentânea da solidariedade
intergeracional, própria de modelos de financiamento em repartição simples.
Desse modo, observa-se que, em valores nominais, esse custo tem aumentado
significativamente nos últimos anos, chegando ao patamar de R$ 85,5 milhões em 2018
(cerca de 2% da RCL) e com previsão de valor bem superior a R$ 100 milhões para o
exercício de 2019. Em outras palavras, se não tivesse havido segregação de massas em
2004, o repasse para cobertura da insuficiência financeira de 2019 seria em torno de
R$ 100 milhões a menos.
Na vertente jurídica, com os insumos atuariais, orçamentários, financeiros e patrimoniais,
foram refinados os termos dos projetos de lei mediante as definições técnico-políticas,
tais como a pertinência de utilização de imóveis de propriedade do município como
destinação à modelagem de transferência de segurados. Assim como também foram
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realizadas reuniões com as equipes dirigentes das principais secretarias e do próprio
prefeito para definição de modelo de medidas da revisão da segmentação de massas,
inclusive os valores para essa finalidade, implantação da previdência complementar e a
pertinência de aplicar regras da reforma da previdência como aumento de alíquotas
contributivas e progressividade.
Outra importante frente de trabalho teve como foco a análise sobre as medidas constantes
da promulgação da EC nº 103/2019, com a elaboração de estudo (presente no tópico 2.6.
Observatório da Reforma da Previdência) e sinalização dos pontos de atenção para o
Camprev e município quanto às principais regras que devem ser implementadas, os
prazos e as consequências, inclusive em relação ao novo CRP (Certificado de
Regularidade Previdenciária) que passa a ter status constitucional.
Salienta-se que o trabalho de retaguarda referente às demais vertentes do estudo –
finanças públicas e patrimoniais – foram intensificadas, com reuniões internas entre as
equipes interdisciplinares e com a continuidade de tratamento dos dados e informações,
bem como ajustes nas minutas dos anteprojetos.
Na vertente econômica financeira e patrimonial, o estudo preliminar dos ativos, bens e
direitos foi realizado ante ao rol informado pela administração municipal e, com base nas
referidas indicações, trabalhou-se inicialmente com duas opções de valores para o acervo
passíveis de serem incorporados na solução da revisão da segmentação de massas, sendo
utilizado como insumo para se realizar os cenários de compras de obrigações
(transferências de ativos e obrigações entre os fundos previdenciários).
Por seu turno, uma vez consolidados os dados orçamentários e comparados com
diagnóstico atuarial, a Fipe organizou os parâmetros específicos e os indicadores
orçamentários e financeiros que possibilitaram compatibilizar o custo e a forma de custeio
previdenciário e pode avaliar o peso relativo e absoluto do RPPS perante o orçamento
municipal e, com tais resultados, ser passível de realizar comparações ao ambiente interno
e externo (a exemplo da despesa previdenciária x despesa de pessoal x comprometimento
da receita corrente líquida).

CI 5334

7

Com isso, e por intermédio de análises prospectivas, também foi possível demonstrar, de
forma empírica, a existência do Custo Atuarial de Transição, conforme visto
anteriormente, e concluir pela soma de valores chegando-se ao custo efetivo total e
adicional que o Tesouro Municipal tem bancado para manter a segregação de massas
desde sua instituição em 2004. Este quadro compõe o diagnóstico do regime
previdenciário, confere noção mais fidedigna da real situação e propicia decisões
embasadas antes da adoção das medidas corretivas, inclusive relativas à reforma
previdenciária.
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2
2.1

TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO
REUNIÕES REALIZADAS

Durante o período compreendido entre a segunda semana de novembro e a terceira
semana do mês de dezembro de 2019, a equipe da Fipe realizou quatro reuniões com
diversas áreas da administração municipal, com o objetivo de apresentar e submeter à
avaliação projetos de lei resultantes das análises realizadas e soluções propostas para o
RPPS de Campinas. As conferências realizadas no período também visaram expor
estudos atuariais, problemas identificados nas bases de dados do Camprev, diferenças
metodológicas em relação a estudos e resultados anteriores e apresentação de cenários
que poderão ser adotados para alcançar sustentabilidade previdenciária.
Importante destacar que as reuniões deste período, dada a densidade e a profundidade das
discussões, apontaram encaminhamentos primordiais para nortear o PSP-Camprev,
conforme detalhamento que se encontra em quadro específico no anexo 1 e o conteúdo
abordado em cada conferência no anexo 2.
2.2

AÇÕES DA VERTENTE JURÍDICA

No período abordado, os especialistas da vertente jurídica deram continuidade ao trabalho
de acompanhamento da tramitação, aprovação e promulgação da Emenda Constitucional
(EC) 103/2019, publicada em 12 de novembro de 2019, assim como da PEC nº 133/2019,
conhecida como PEC Paralela que, após aprovação no Senado, seguiu para análise na
Câmara dos Deputados e das propostas de Emenda à Constituição Estadual (PEC
18/2019) e Projeto de Lei Complementar (PLC 80/2019), enviadas pelo governador João
Dória para a Assembleia Legislativa do Estado.
Ainda no âmbito da Reforma da Previdência, tendo em vista a complexidade e
diversidade das alterações propostas pela EC 103/2019, a frente jurídica realizou estudos
e conferências internas para identificar ações que terão aplicabilidade imediata e as que
terão no próximo exercício em relação ao RPPS de Campinas, conforme material presente
no tópico “Observatório da Reforma da Previdência”.
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A Fipe, atendendo solicitação da administração municipal de Campinas, também
elaborou e apresentou ajustes que resultaram em segunda versão dos textos-base dos
projetos de lei (1) para a instituição do Regime de Previdência Complementar e (2) para
a instituição do Fundo Solidário Garantidor (FSG) do RPPS e revisão de segmentação de
massas por transferência de segurados (obrigações) entre planos, mediante ampliação e
aporte das fontes de receitas e ativos de qualquer natureza do município. Os PLs foram
apresentados no período anterior para tramitação e no período abrangido por este relatório
receberam solicitações de alterações de redação técnica e conteúdo, sendo os ajustes
apresentados em reunião com a administração municipal, conforme atas presentes no
anexo 2, itens 2.1, 2.2 e 2.3.
Em um período de reuniões de conteúdo denso e profundo e diante da promulgação da
EC 103, a administração municipal solicitou novas medidas à frente jurídica da Fipe para
apresentação no próximo período:


Revisão dos PLs (elaboração de 3ª minuta dos dois PLs apresentados) de
acordo com as novas diretrizes da EC 103;



Retirada da proposta de transferência de imóveis da municipalidade para o
Camprev do PL de revisão da segmentação de massas e de criação do FSG;



Elaboração de um terceiro PL autorizativo e exclusivo para que a Prefeitura
possa vender imóveis e aportar os valores no Camprev a fim de integralizar o
resultado líquido nos fundos previdenciários, e consequentemente garantir o
pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros. Na nova minuta, o
Poder Legislativo deverá autorizar o chefe do Poder Executivo a vender os
imóveis de propriedade do poder público, com destinação de recursos específicos
ao Camprev. Para isso, o instituto previdenciário disponibilizou listagem de
imóveis e respectiva descrição, para constar em anexo do PL. Entretanto, os
imóveis ainda poderão ser avaliados pela Cohab, com expertise em avaliação de
imóveis, na forma da legislação municipal;



Inclusão de nova fonte de recursos com destinação do produto de
arrecadação do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) dos servidores
municipais para compor o lado de ativos, direitos e recebíveis na solução de
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revisão da segmentação e possibilitar a ampliação da transferência de segurados
do Fundo Financeiro para o Previdenciário. Para tanto, foi acrescido no texto de
lei a alínea “f”, do inciso III, do art. 143-A, pertencente ao art. 1º da proposta do
PL;


Continuidade do acompanhamento e monitoramento das alterações propostas
nas reformas da previdência em nível federal e estadual para orientar tomada de
decisões do governo municipal e do Camprev.

2.3

AÇÕES DAS VERTENTES ECONÔMICA E FINANCEIRA

Por meio das vertentes econômica e financeira, pode-se compreender o desempenho
econômico, a qualidade e a solidez dos ativos da prefeitura e do Camprev, destinados para
revisão da segmentação de massas.
Neste período de desenvolvimento dos trabalhos, nesta vertente, destacaram-se a ampla
discussão realizada entre a Fipe e o Camprev sobre a criação e a finalidade do Fundo
Solidário Garantidor no contexto da modelagem da revisão da segmentação de massas,
contendo a compra de obrigações em contrapartida ao aporte de bens imobiliários a serem
destinado pela Prefeitura à composição do fundo.
Em reunião realizada em 19/11 na sede do Camprev, foram abordadas as possibilidades
e implicações para a constituição e administração do Fundo Solidário Garantidor,
debateu-se ainda os aspectos e a pertinência de sua gestão ser atribuída à Administração
Direta ou ao Camprev em razão da melhor definição quanto à sua finalidade e do
montante de patrimônio imobiliário a ser a ele vinculado, a forma de gestão patrimonial,
os custos a serem incorridos como a manutenção e administração dos bens imobiliários e
os retornos pretendidos para estes investimentos.
Nesta oportunidade, a Fipe ratificou a solicitação anteriormente feita ao Camprev, por
meio de ofício, do rol de imóveis que podem ser transferidos para o Fundo Solidário
Garantidor, o qual deverá integrar o Projeto de Lei a ser proposto pelo chefe do Executivo.
O processo de amadurecimento desta medida culminou com a determinação do presidente
do Camprev e, posteriormente, do chefe do Poder Executivo, de elaboração de um projeto
de lei específico contendo o rol dos imóveis pertencentes à Administração Direta e
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Indireta e a autorização à Prefeitura pela Casa Legislativa para a venda e a reversão dos
recursos monetizados ao Camprev para integralização aos fundos previdenciários.
Por sua vez, a Fipe avaliou o balanço patrimonial do Camprev e sugeriu à Diretoria que
os imóveis constantes do Anexo Único da Lei Complementar 10/2004, pertencentes ao
Fundo de Assistência à Saúde, nos termos do artigo 173, § 1º, III da mencionada Lei, bem
como a própria sede social, fossem considerados, caso atendam aos requisitos legais,
como bens passíves de serem aportados aos fundos previdenciários e passem a constar de
forma expressa no anteprojeto que trata da revisão da segmentação de massas.
Por fim, a equipe da vertente financeira e econômica identificou nos documentos
contábeis da autarquia a possibilidade de inclusão de patrimônio constante do saldo do
ativo não circulante, imobilizado, no valor de R$ 22.834.370,22, o qual considera-se tratar
de instalações efetuadas em prédio próprio alocado em centro de custo, que poderia ser
aplicado no fundo previdenciário.
A avaliação e o conhecimento dos valores dos bens que irão compor o Fundo darão ainda
ao Camprev a dimensão dos recursos disponíveis para a transferência de segurados entre
os Planos Financeiro e Previdenciário, respeitando o ativo financeiro capitalizado, na sua
composição de resultados para fornecer maior liquidez dentro da instituição e, ainda,
proporcionar melhor desempenho nos fatores internos, no intuito de alcançar os objetivos
estratégicos esperados pela instituição.
2.4

AÇÕES DA VERTENTE ATUARIAL

A partir de bancos de dados fornecidos pela administração municipal, a frente atuarial
realizou estudos que resultaram na elaboração de dois cenários de reavaliação atuarial.
O ordenamento jurídico que disciplina os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituiu um conjunto de ações de cunho
financeiro, econômico e atuarial a serem observadas pelos entes federativos, como a
exigência de realização de estudo atuarial com o objetivo de monitorar o equilíbrio
econômico-financeiro presente e futuro dos respectivos regimes próprios e assegurar a
necessária solvência para o cumprimento das obrigações previdenciárias que lhes são
pertinentes no curto e longo prazo.
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Conforme estabelecido na Lei nº 9.717/98 e na Portaria MF nº 464/18, devem ser
efetuadas avaliações atuariais de cada RPPS periodicamente, de forma a serem
mensuradas as variações nas hipóteses atuariais, nos dados financeiros e cadastrais
ocorridas no período. Dessa forma, esta reavaliação atuarial contempla a atualização da
análise das obrigações e dos direitos futuros concernentes ao RPPS, cabendo o estudo da
sua dimensão e do seu comportamento no longo prazo estimados pela legislação para
operação do referido regime.
O estudo prospectivo das obrigações do instituto tem por objetivo mensurar o grau de
solvência econômico-financeira necessário para manter os benefícios de natureza
previdenciária devidos aos servidores públicos efetivos e respectivos dependentes,
qualificados na forma da Lei Municipal que instituiu e regulamentou o regime de
previdência social dos servidores públicos municipais.
Neste projeto, denominam-se cenários-base as avaliações atuariais do regime próprio
conforme as regras atuais, antes das modificações jurídicas ou mudanças nos planos de
custeio e mecanismos de financiamento que eventualmente poderão ser propostos no
contexto do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária do município de Campinas.
O desenvolvimento dos cenários-base está previsto contratualmente como “Produto D –
Cenário Base”. Assim, a Fipe desenvolveu inicialmente a primeira simulação conforme
Anexo 3, que demonstra os resultados atuariais dos Fundos Financeiro e Previdenciário
do RPPS de Campinas após crítica das bases de dados posicionada em 31/12/2018
(Produto A) e dos testes de aderência das principais hipóteses atuariais (Produto B).
A simulação I (anexo 3) se comparada à última avaliação atuarial oficial do regime
(DRAA-2019), demonstra divergências consideráveis nas provisões.
Objetivando averiguar tais divergências, a Fipe elaborou a Simulação II (Anexo 4), desta
vez considerando as mesmas premissas atuariais utilizadas no DRAA-2019 para que se
pudesse comparar as divergências meramente de método de cálculo atuarial, não apenas
em decorrência do uso de premissas diversas. Os resultados apurados são mais
aproximados, mas não de forma suficiente, inclusive mantendo-se déficit atuarial no
Fundo Previdenciário.
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Os resultados das simulações I e II, comparadas com o DRAA-2019 podem ser
verificados na tabela a seguir:
COMPARATIVO DOS RESULTADOS DOS CENÁRIOS-BASE
RPPS do Município de Campinas
Premissas

DRAA-2019

Simulação I

Simulação II

Avaliação atuarial de 2019
(realizada pela Exacttus
Consultoria)

Cenário Fipe, incorporando
resultados dos testes de
aderência

Cenário Fipe, considerando
as mesmas premissas do
DRAA-2019

Taxa de Juros de Longo Prazo - Fundo Financeiro

0,00% a.a.

0,00% a.a.

0,00% a.a.

Taxa de Juros de Longo Prazo - Fundo
Previdenciário

4,00% a.a.

4,00% a.a.

4,00% a.a.

Descrição dos cenários
(data-base: 31/12/2018)

Tábuas Biométricas de Sobrevivência
Entrada em Invalidez
Crescimento Salarial Real
Rotatividade
Fator de capacidade

Idade de entrada no mercado de trabalho
Regra para concessão de benefícios de
professores (idade reduzida)

Álvaro Vindas
1,00% a.a.

IBGE-2017 Segregada por
sexo, suavizada em 14%
Álvaro Vindas
Por categoria e nível

0,00% a.a.

0,00% a.a.

0,00% a.a.

100%

97,65%

100%

IBGE-2016 Unissex

IBGE-2016 Unissex
Álvaro Vindas
1,00% a.a.

Conforme base de dados. Se
Conforme base de dados. Se
Conforme base de dados. Se
não há informação na base,
não há informação na base,
não há informação na base,
considera sem tempo
considera sem tempo
entrada aos 25 anos.
anterior.
anterior.
Não mencionado

Sim

Sim

Primeira elegibilidade
(conforme base de dados)

34 meses independentemente
do gênero

Primeira elegibilidade
(conforme base de dados)

Composição familiar

Base de dados

Cônjuge com diferença de 3
anos de idade em relação ao
titular

Base de dados

Compensação Previdenciária a receber
(Comprev RO)

10% do VPBF

10% do VPBF

10% do VPBF

Postergação de aposentadoria

FUNDO FINANCEIRO (em R$ 1,00)
(+) Patrimônio

124.158.530,82

124.158.530,82

124.158.530,82

(-) Provisão matemática de benefícios concedidos

14.856.668.208,23

17.164.340.272,01

16.129.599.585,34

(-) Provisão matemática de benefícios a conceder

12.600.779.233,25

13.573.237.660,12

11.208.862.637,24

-27.333.288.910,66

-30.613.419.401,31

-27.214.303.691,76

659.272.059,15

659.272.059,15

659.272.059,15

74.945.511,89

83.477.431,75

81.821.314,49

(-) Provisão matemática de benefícios a
conceder*

468.077.135,45

1.471.829.856,30

653.285.707,49

(=) Resultado atuarial: (Déficit)/Superávit

116.249.411,81

-896.035.228,90

-75.834.962,83

(=) Resultado atuarial: (Déficit)/Superávit

FUNDO PREVIDENCIÁRIO (em R$ 1,00)
(+) Patrimônio
(-) Provisão matemática de benefícios concedidos

* Nota-se maior sensibilidade em benefícios a conceder, evidenciando criticidade em relação a premissas usadas em servidores ativos,
como: tempo anterior, crescimento salarial, postergação de aposentadoria e regras de aposentadoria especial para professores.
Fonte: Elaboração Fipe.

CI 5334

14

Ambos os cenários foram apresentados ao Camprev em reunião presencial de 11/12/2019,
com explicitação das divergências acerca dos resultados dos cálculos atuariais, das
metodologias (hipóteses) utilizadas nos diferentes estudos (PSP x DRAA), das
inconsistências identificadas nos bancos de dados e também houve apresentação de duas
simulações (ensaios de cenários) de transferência de obrigações do Plano Financeiro para
o Previdenciário, considerando a monetização de aporte de ativos tendo como base os
parâmetros da Portaria 464/2018, a fim de reduzir os repasses do Tesouro para o RPPS
de Campinas.
Ao longo da reunião, verificaram-se também divergências quanto ao uso do custeio da
despesa administrativa, especificamente em Campinas, devendo ser calculada ‘por fora’,
e a necessidade do ajuste da taxa de juros para desconto de longo prazo para o calculado
nos testes de aderência em 4,30% a.a., o que certamente modificaria significativamente
os resultados. Desse modo, a Fipe está sintetizando este cenário como mais adequado ao
PSP, cujos resultados serão apresentados ao Camprev proximamente.
Uma vez obtido o cenário-base, o mesmo será utilizado nos produtos seguintes, em
especial para se comparar com os cenários de equacionamento financeiro e atuarial e para
calcular os Custos Atuariais de Transição das medidas a serem propostas.
As explanações detalhadas sobre o tópico estão no anexo 2, item 2.4 e os estudos
completos nos anexos 3 e 4.
2.5

AÇÕES DA VERTENTE ATUARIAL COM A VERTENTE ORÇAMENTÁRIA

Ainda na vertente atuarial, porém já guardando relação com a vertente orçamentária do
projeto, em relação à segregação de massas, que instituiu regime capitalizado a partir de
2004 para os novos ingressantes no regime, a Fipe elaborou demonstrativo do Custo
Atuarial de Transição (CAT) incorrido desde a adoção da medida até o momento. O custo,
em síntese, traduz o aumento do dispêndio do Tesouro Municipal, no repasse da
insuficiência financeira decorrente da não entrada das contribuições dos novos servidores
que ingressaram no Fundo Previdenciário para custear as despesas correntes dos
benefícios previdenciários do Fundo Financeiro, uma vez que as contribuições desse
grupo ficam alocadas em contas individuais do novo fundo, com uma ruptura

CI 5334

15

momentânea da solidariedade intergeracional, própria de modelos de financiamento em
repartição simples. Ou seja, os novos servidores passam a verter contribuições ao fundo
em capitalização e deixam de financiar as atuais aposentadorias e pensões.
Em outras palavras, o CAT é o aumento temporário do repasse para cobertura da
insuficiência, se comparado a uma situação em que não tivesse ocorrido a segregação de
massas. A incidência desse custo a mais pode durar mais de 30 anos, tempo em que o
novo plano chega ao equilíbrio demográfico.
Desse modo, pode-se mensurar o CAT, que tem sido pago pelo Tesouro desde a data de
corte da segregação de massas, em 01/07/2004, somando todas as contribuições e a
compensação previdenciária (Comprev) do Fundo Previdenciário e subtraindo os
benefícios pagos deste fundo.
Na tabela e no gráfico a seguir observa-se que, em valores nominais, esse custo tem
aumentado significativamente nos últimos anos, chegando ao patamar de R$ 85,5 milhões
em 2018 (cerca de 2% da RCL) e com previsão de valor bem superior a R$ 100 milhões
para o exercício de 2019.
EVOLUÇÃO DO CUSTO ATUARIAL DE TRANSIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DE 2004
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas (em R$ 1,00)
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
Exercício

Custo Total para o Ente

Insuficiência Financeira
(Repasses + Transferências)

Custo Atuarial de
Transição²

Indicadores Gerenciais
Custo Atuarial de
Custo Atuarial de
Transição / Custo Total
Transição /
para o Ente
Insuficiência Financeira
%
%
9,6%
42,3%
12,1%
32,7%
24,8%
57,3%
16,3%
29,7%
21,8%
44,6%
14,5%
21,3%
16,4%
26,1%
13,7%
18,6%
18,8%
28,0%

R$
CTE/RCL
R$
IF/RCL
R$
CAT/RCL
2011
252.830.499,84
9,7%
57.449.096,29
2,2%
24.280.539,83
0,9%
2012
272.298.201,42
9,6%
101.064.537,02
3,6%
33.008.761,10
1,2%
2013
247.088.448,27
7,8%
107.083.684,49
3,4%
61.318.367,29
1,9%
2014
413.282.963,09
12,8%
227.319.448,78
7,0%
67.520.753,40
2,1%
2015
355.408.517,61
9,6%
173.886.083,59
4,7%
77.476.435,93
2,1%
2016
484.586.843,46
12,7%
329.268.344,89
8,6%
70.291.333,67
1,8%
2017
481.949.043,19
12,5%
302.968.572,68
7,9%
79.192.122,93
2,1%
2018
624.477.142,06
14,4%
459.832.262,37
10,6%
85.478.133,48
2,0%
2019¹
518.001.870,68
347.271.774,66
97.299.721,97
Notas: 1) Atualizado até ago/2019.
2) O Custo Atuarial de Transição foi mensurado a partir das receitas do Fundo Previdenciário, subtraídas suas despesas e ganhos de capital.
Fonte: Consolidação Fipe por meio demonstrativos da LRF e Balancetes das Receitas e das Despesas do Camprev.

Na tabela, a coluna “Custo Total para o Ente” (CTE) representa a soma da Contribuição
Patronal com o Repasse para Cobertura da Insuficiência Financeira do regime próprio,
isto é, a soma de toda a despesa previdenciária que é financiada diretamente pelo Tesouro
e pelas Entidades da Administração. Os valores do CTE tornam-se importantes para
auxiliar na análise dos efeitos de mudanças significativas nos regimes e são a base para
se calcular os Custos Atuariais de Transição, tanto os já incorridos devido a mudanças
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anteriores, quanto na análise de cenários futuros decorrentes de proposições de mudanças
no momento atual.
O gráfico a seguir ilustra a evolução do CAT ao longo do tempo, de 2011 a 2019.
Gráfico: Evolução do Custo Atuarial de Transição

Nota: * O exercício de 2019 constam informações até ago/2019.
Fonte: Consolidação Fipe por meio demonstrativos da LRF e Balancetes das Receitas e das Despesas do
Camprev.

2.6

OBSERVATÓRIO

DA

REFORMA

DA

PREVIDÊNCIA: APROVAÇÃO

DA

EMENDA

CONSTITUCIONAL Nº 103/2019
Desde o início dos trabalhos do PSP, a equipe da Fipe estruturou um observatório para
acompanhamento da tramitação da Reforma da Previdência – PEC nº 06/2019, cuja
Proposta de Emenda à Constituição foi apresentada pelo Governo Federal em fevereiro
de 2019, ao Congresso Nacional, bem como em relação à PEC nº 133/19, também
chamada de PEC Paralela.
Neste caso, cumpre destacar que, durante os trabalhos realizados no período abordado por
este relatório, houve a ocorrência de um aspecto conjuntural importante: aprovação e
promulgação da EC nº 103, em 12 de novembro de 2019, pelo Congresso Nacional, após
tramitar por seis meses na Câmara e quase três no Senado.
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A EC nº 103/2019 tem por objetivo reduzir o déficit nas contas da Previdência Social e,
de acordo com informações do governo, a estimativa de economia é de cerca de R$ 800
bilhões em 10 anos para o Tesouro Nacional, relativos ao regime próprio da União e ao
Regime Geral de Previdência Social (INSS).
No processo de aprovação, o Congresso estabeleceu regras que são aplicáveis direta e
imediatamente a todos os entes da Federação, outras aplicáveis somente à União
(segurados do Regime Geral de Previdência Social – RGPS/INSS – e servidores públicos
federais) e algumas disposições específicas para os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios. Portanto, a referida Emenda altera substancialmente o sistema de Previdência
Social.
Em suma, há três principais medidas da Reforma da Previdência:


Fixação de uma idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres)
para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social – RGPS e para
servidores públicos da União, extinguindo a aposentadoria por tempo de
contribuição;



Desconstitucionalização das regras de concessão de aposentadorias e pensões dos
servidores públicos, uma vez que a EC 103 somente estabeleceu diretamente as
regras para os servidores públicos da União, cabendo aos demais entes federativos
(Estados, Distrito Federal e Municípios) alteração de sua Constituição ou Lei
Orgânica, assim como, através de leis complementares e/ou ordinárias;



Instituição obrigatória do Regime de Previdência Complementar (RPC), a fim de
limitar a remuneração do servidor público pertencente ao Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) até o teto do RGPS/INSS, sendo o saldo restante do
benefício acima do teto pago pelo RPC.

Cabe ressaltar que a desconstitucionalização das regras de concessão dos benefícios de
aposentadorias e pensões dos servidores públicos nada mais é do que a revogação das
regras das Emendas Constitucionais anteriores (20/1998, 41/2003 e 47/2005),
especialmente no que tange aos requisitos mínimos cumulativos para a concessão dos
benefícios previdenciários. Ou seja, a referida Emenda (103/2019) tratou somente das
regras para o servidor público da União. Assim, para os demais servidores, caberá aos
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respectivos Entes – Estados, Distrito Federal e Municípios – disciplinar os requisitos para
a concessão dos benefícios e demais regras, por meio de Projeto de Emenda
Constitucional Estadual, Lei Orgânica Municipal e, consequentemente, por Lei
Complementar.
Conforme

mencionado

anteriormente,

as

principais

emendas

constitucionais

previdenciárias tiveram eficácia junto a todos os Entes e seus servidores públicos,
inclusive, a publicação de leis federais para sua regulamentação, por exemplo, a EC
nº 20/98 – Lei nº 9717/98 e a EC nº 41/03 – Lei 10887/04. Todavia, no caso da EC
nº 103/19, até o momento, não foi publicada nenhuma lei, mas apenas a Nota Técnica SEI
nº 12212/2019/ME, para os RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
apresentando suas disposições, da seguinte forma:


Normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata;



Normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata; e



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

Assim, caberá ao chefe do Poder Executivo do município de Campinas enviar à Câmara
Municipal um ou mais Projetos de Lei de alteração da Lei Orgânica para estabelecimento
das idades mínimas de 62 e 65 anos, respectivamente, para mulheres e homens, bem como
de Lei Complementar e até de Lei Ordinária, para estabelecer as demais regras de
concessão de benefícios, cálculo, aposentadorias especiais e outros, conforme orientação
da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho que visa tratar das alterações
apresentadas pela EC nº 103.
Logo, em análise preliminar, considerando os tipos de eficácia e aplicabilidade das regras
previstas na EC nº 103/2019, referente aos dispositivos de aplicação imediata, tem-se:


Fica vedada a moratória e o parcelamento de débitos em prazo superior a 60
(sessenta) meses;



Fica autorizada, por lei complementar do Ente, a instituição do fundo com
finalidade previdenciária de que trata o art. 249 da CF, para vinculação a ele dos
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recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer
natureza;


Fica limitado o rol de benefícios previdenciários somente à concessão de
aposentadoria e pensão por morte de responsabilidade do RPPS, sendo de
responsabilidade do Tesouro Municipal as despesas referentes aos benefícios
sobre os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e saláriomaternidade;



Fica obrigado o reajuste da alíquota de contribuição dos servidores públicos
municipais para 14% (quatorze por cento), no mínimo, igual ao índice do servidor
público federal, inclusive podendo ser superior, a depender do déficit atuarial a
ser equacionado;



Fica obrigada a instituição de Regime de Previdência Complementar (RPC) para
os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos
benefícios do RGPS para o valor das aposentadorias e das pensões no RPPS,
devendo oferecer plano de benefícios somente na modalidade contribuição
definida, que será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência
complementar.

Em relação aos dispositivos de eficácia limitada, não autoaplicável, e dependente de
complementação legislativa federal, estadual ou municipal, têm-se os seguintes itens:


Estabelecimento de idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para
mulheres, somente por alteração da Lei Orgânica Municipal, para fins de
aposentadoria do servidor público, sendo que os demais requisitos serão
disciplinados por Lei Complementar, tais como tempo de contribuição, tempo de
efetivo exercício no serviço público, tempo no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, aposentadorias especiais e do magistério, pensões e outras regras;



Alteração do conceito de “aposentadoria por invalidez” por “incapacidade
permanente para o trabalho”, sendo insuscetível de readaptação e obrigatória
realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das
condições que ensejaram a concessão de aposentadoria;
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Novas regras para o cálculo dos proventos de aposentadorias, tendo em vista a
revogação dos artigos 2º e 6º da EC 41/2003, com instituição da média aritmética
de 60% (sessenta por cento);



Novos critérios de idade e tempo de contribuição para as aposentadorias especiais
previstas no §4º do art. 40 da CF, para os seguintes casos:


Servidores

com

deficiência,

previamente

submetidos

a

avaliação

biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;


Ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de
policial (a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos);



Servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes
químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses
agentes.



Alteração da regra de aposentadoria dos professores: a idade mínima foi fixada
em 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, cabendo ao Ente definir as
atividades especiais de magistério;



Fica vedada a acumulação integral dos benefícios de aposentadoria e pensão,
exceto os casos previstos pela Constituição. Assim, o aposentado/pensionista
somente poderá optar pelo benefício mais vantajoso e poderá receber parte do
outro, que será calculado cumulativamente por faixas de salário;



A pensão por morte será calculada por cotas, garantido o piso do salário mínimo,
sendo de 60% como cota familiar (cônjuge/companheiro) e de 10% aos
dependentes menores, com cessação automática com a perda desta qualidade;



A pensão será pelo tempo de duração do benefício e por faixa de idade, conforme
a idade do (a) pensionista;



O abono de permanência poderá ter regras distintas, tais como: percentuais
diferenciados, critérios de avaliação para os servidores que fazem jus, inclusive a
possibilidade de extinção do benefício, mediante aprovação de lei do Ente;



A lei complementar federal estabelecerá, para os RPPS existentes, normas gerais
de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, que
deverá ser estabelecida também por lei municipal;
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A implementação de alíquotas progressivas, bem como, a instituição de
contribuição dos aposentados e pensionistas sobre o valor que supere o salário
mínimo e contribuição extraordinária por tempo determinado, somente serão
aplicados mediante estudo atuarial e plano de equacionamento para fins de
equilíbrio financeiro e atuarial do regime deficitário;



No caso da contribuição extraordinária, mediante lei complementar federal e
posterior lei estadual ou municipal, poderá ser instituída no prazo máximo de 20
(vinte) anos;



Os recursos do Camprev poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a
seus segurados, na modalidade de consignados, observada regulamentação
específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional;



A entidade aberta de previdência complementar, somente poderá ser instituída
mediante lei complementar federal.

Cumpre esclarecer que determinadas regras anteriormente citadas já haviam sido
observadas durante o processo de elaboração das minutas dos PLs (Revisão da
Segmentação de Massa com transferência de segurados entre os planos financeiro e
previdenciário e Regime de Previdência Complementar) junto ao Camprev, antes da
aprovação e promulgação da referida emenda. Uma vez que o Observatório da Reforma
da Previdência da Fipe monitorou e analisou o Parecer nº 242, DE 2019 – PLEN/SF,
aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e no Plenário do Senado
Federal, cujo texto aprovado em 12 de novembro de 2019, refere-se à respectiva emenda.
De tal modo que, por exemplo, em relação ao parcelamento dos débitos do município de
Campinas, referente à utilização do superávit do Fundo Previdenciário para a finalidade
do pagamento dos benefícios do Fundo Financeiro, ambos do RPPS, a equipe técnica da
Fipe orientou o Camprev, bem como sustentou favoravelmente em reunião com
Secretários e Prefeito Municipal sobre a importância de autorização do parcelamento em
200 (duzentas) parcelas mensais iguais e sucessivas, antes da promulgação da EC
nº 103/19, pois em dispositivo do Parecer nº 242 – PLEN/SF, já constava norma com
vedação expressa para moratória e parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses.
Tratou-se de medida prudencial, pois, conforme constou do segundo relatório dessa
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pesquisa, os recursos que serão restituídos pela formalização do parcelamento por Ato do
Prefeito têm natureza bem distinta de contribuições sonegadas e sua restituição servirá
como um importante ativo para compor o universo de recursos e bens disponibilizados
pela Prefeitura para dar suporte à revisão da segmentação de massas.
Ademais, a equipe técnica da Fipe também alertou quanto ao prazo máximo de 2 (dois)
anos da data de entrada em vigor da EC nº 103, para instituição do Regime de Previdência
Complementar (RPC), observado o limite máximo dos benefícios do RGPS (teto do
INSS) para o valor das aposentadorias e das pensões no RPPS. Por isso, a entrega do PL
do RPC, antes da publicação da emenda.
Ainda sobre os prazos previstos na EC nº 103, tem-se o limite máximo de 20 (vinte) anos
de vigência da contribuição extraordinária em casos específicos.
Os servidores públicos e segurados titulares de mandato eletivo que estão vinculados em
dois regimes previdenciários, por meio de opção expressa, terão 180 (cento e oitenta)
dias, contados da data de entrada em vigor da emenda para retirar-se de um dos regimes
previdenciários aos quais se encontrem vinculados, devendo permanecer com vínculo ao
regime originário.
Destaca-se que, no início do mês de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria MF
nº 1348, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que dispõe sobre parâmetros
e prazos para atendimento das disposições do artigo 9º da EC nº 103, § 4º, sobre limite
mínimo da alíquota de contribuição, para os entes deficitários, igual à dos servidores da
União de 14%. Na referida norma, Estados, Distrito Federal e Municípios terão o prazo
até 31/07/2020 para as devidas adequações. A equipe técnica da Fipe orientou o Camprev
sobre as devidas alterações, especialmente quanto ao aumento da alíquota para 14%
(quatorze por cento), no mínimo, equivalente à contribuição da União, até que seja
realizada avaliação atuarial que demonstre que a sua aplicação contribuirá para o
equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, possibilitando a regulamentação das
contribuições, inclusive das progressivas e extraordinárias.
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A referida portaria também esclarece que não será considerada como ausência de déficit
a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de
equacionamento de déficit.
Entretanto, o que mais tem gerado preocupação aos entes são as medidas que deverão ser
adotadas, constantes da Lei nº 9717/98 e da EC nº 103/19, em relação à vigência de lei
que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS. Isto
é, o município de Campinas deverá aprovar Lei Complementar para alteração da alíquota
de contribuição em 14% (quatorze por cento), respeitando o prazo constitucional da
anterioridade nonagesimal, ou seja, de 90 (noventa) dias para vigência e incidência da
nova alíquota, dentro do período estipulado até 31/07/2020, sendo a lei aprovada pela
Câmara Municipal até o mês de março de 2020, para a vigência da alíquota em tempo
hábil. Caso tais medidas não sejam adequadas neste ínterim, não será emitido o
Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), agora com força constitucional,
demonstrando uma situação irregular grave, prejudicando os entes no recebimento das
transferências voluntárias, do recebimento da compensação previdenciária – Comprev,
da celebração de contratos e outras sanções administrativas.
Cumpre destacar que, no caso da contribuição dos servidores públicos da União, a
alteração da alíquota de contribuição para 14% (quatorze por cento) deu-se
automaticamente pela EC nº 103/19. Porém, para os demais entes, faz-se necessária
alteração por Lei Complementar. Portanto, as definições sobre os requisitos apresentados
na Portaria MF 1348/19 requerem uma análise conjunta das equipes técnicas da Fipe e do
Camprev à luz dos termos do contrato firmado.
Por fim, cabe lembrar que o Observatório da Reforma da Previdência continuará
monitorando o Congresso Nacional, por meio da Câmara Federal, que ainda irá analisar
a proposta da PEC nº 133/19 (PEC Paralela, que já foi aprovada pelo Plenário do Senado
Federal) – que contém alterações e acréscimos ao texto principal da EC 103/19 como, por
exemplo, a inclusão de Estados e Municípios nas novas regras previdenciárias. Assim
como também deverá ser acompanhada a Proposta de Emenda da Constituição do estado
de São Paulo (PEC nº 18/2019) e Projeto de Lei Complementar nº 80/2019, enviado à
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Assembleia Legislativa, que continuam em processo de tramitação, mas que ainda não
foram aprovados.
2.7

RELAÇÃO E CONTROLE DE SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE DADOS

Encontra-se no anexo 5 planilha atualizada em que é possível visualizar o status das
entregas e disponibilizações de dados e documentos, conforme solicitações realizadas
pela Fipe ao Camprev.
2.8

EVOLUÇÃO DA EAP

Analisando a evolução da Estrutura Analítica de Projeto (EAP) do PSP – Camprev no
período abordado pelo presente relatório, em comparação com a EAP do relatório
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anterior, verifica-se que no contexto da “Análise da Gestão do Passivo: Diagnóstico e
Diretrizes Atuariais e Governança”, as ações “Testes de Aderência de Hipóteses
Atuariais” e “Cenário-Base e Consolidação do Diagnóstico” foram concluídas.
No escopo “Acompanhamento da PEC 06/2019”, a etapa “Relato dos Principais Pontos
da Reforma da Previdência” foi concluída e houve continuidade das etapas de
“Acompanhamento da PEC Paralela” e “Acompanhamento da PEC do Estado de São
Paulo”.
Em relação ao escopo “Plano de Sustentabilidade Previdenciária”, a etapa de “Estudo de
Viabilidade para Constituição de Fundo de Bens e Direitos” foi concluída.
Diversas etapas no contexto dos escopos: “Levantamento do Histórico e Diagnóstico
Financeiro, Orçamentário, Legal e Patrimonial”, “Definição Estratégicas para a
Sustentabilidade Previdenciária do RPPS” e “Análise da Gestão do Ativo: Receitas do
RPPS e Investimentos”, continuam sendo desenvolvidas pela equipe da Fipe, conforme
exposto nos relatórios anteriores.
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3

CONCLUSÃO

O relatório 5 apresenta o rol de atividades realizadas a partir da segunda semana de
novembro até a terceira semana de dezembro de 2019, como andamento da EAP,
detalhamento de conteúdo de reuniões, levantamentos realizados em diversas vertentes
do PSP-Camprev, e apresentação de diversos serviços. Entre esses, destacam-se os
resultados relevantes dos estudos atuariais combinados com a efetiva execução
orçamentária, com base nos testes de aderência, que conferiram a real dimensão do
problema previdenciário, a elevação do passivo atuarial e a demonstração do
correspondente déficit em ambos os fundos previdenciários do RPPS do município de
Campinas e a existência e evolução do Custo Atuarial de Transição relativo a
capitalização ocorrida em 2004, e os impactos que acarretam dupla pressão orçamentária
ao Tesouro Municipal.
Ademais, a implantação da reforma previdenciária no Município de Campinas torna-se
um grande desafio, devido à extensão das medidas aprovadas pelo Congresso Nacional e
da repercussão sobre as finanças públicas e do seu impacto social. Neste cenário, o
presente relatório elaborado pela Fipe evidencia os pontos de atenção para o Camprev e
a Administração Municipal quanto à adoção das medidas imediatas e da reflexão para
aquelas que dependerão de maior análise e desenvolvimento de estudos para avaliar os
impactos, consequências e resultados esperados, em razão da transferência de maior
responsabilidade sobre a matéria pelo constituinte reformador aos entes federados.
Em síntese, e com base em parâmetros consistentes e com ênfase em diretrizes técnicopolíticas em atendimento ao escopo do projeto, foram tomadas decisões que têm
observado os efeitos da promulgação da Reforma da Previdência (EC 103/2019), os quais
trazem novos desafios ao projeto e reclamam deliberações pertinentes à continuidade do
Projeto de Sustentabilidade Previdenciária, considerando as implicações técnicas e
aspectos legais externos relevantes, tais com a legislação eleitoral e a lei de
responsabilidade fiscal.
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ANEXOS
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ANEXO 1: QUADRO DE REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO
Item Data

Participantes

1.

08/11/2019

Apresentação do andamento do PSP

19/11/2019

Apresentação de proposta dos Projetos de Lei para
implementação
de
Regime
de
Previdência
Complementar e instituição do Fundo Solidário
Garantidor.

29/11/2019

Definição das minutas dos Projetos de Leis da Regime de
Previdência Complementar – RPC e da Segregação de
Massas, que trata sobre a transferência de obrigações
(Segurados) com a integralização dos bens e direitos que
poderão compor o Fundo Garantidor Solidário (FGS) a ser
criado no município de Campinas.

2.

3.
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Assunto
Pela Prefeitura Municipal de Campinas: Tarcísio
Galvão de Campos Cintra – Secretário Municipal de
Finanças, juntamente com os servidores Wagner e
João; Peter Panutto - Secretário Municipal de
Assuntos Jurídicos; Arly de Lara Romêo Presidente
e Pedro Cláudio da Silva Diretor Financeiro, da
Sanasa; Wanderley de Almeida – Secretário
Municipal de Relações Institucionais e o Prefeito
Jonas Donizette. Pelo Camprev: Marionaldo
Fernandes Maciel – Diretor Presidente e Paulo César
da Fonseca – Assessor Financeiro e Atuarial. Pela
Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Josmar Nunes,
Thiago Duarte de Oliveira, Deborah Regina Rocco
Castaño Blanco e Euclides Augusto de Queiroz
Esteves
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel –
Diretor Presidente; Paulo César da Fonseca –
Assessor Financeiro e Atuarial; Pela Fipe: Fernando
Rodrigues da Silva, Fabiana Rodrigues de Freitas e
Josmar Nunes
Pela PMC: Wanderley de Almeida – Secretário
Municipal de Relações Institucionais, Michel Abrão
Ferreira - Secretário Municipal de Governo, Tarcísio
Galvão de Campos Cintra – Secretário Municipal de
Finanças, Peter Panutto - Secretário Municipal de
Assuntos Jurídicos. Pela Sanasa: Arly e Pedro
Cláudio da Silva. Pelo Camprev: Marionaldo
Fernandes Maciel – Diretor Presidente; Paulo César
da Fonseca – Assessor Financeiro e Atuarial; Pela

Local

Tempo

Prefeitura de
Campinas

14h30min às 17h

Camprev

10h30min às 13h

Prefeitura de
Campinas

10h40min às
12h20min

31

Item Data

Participantes

4.

Apresentação de análise das avaliações atuarias e cenários
identificados no âmbito do PSP-Camprev.

11/12/2019

Assunto
Local
Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Josmar Nunes,
Deborah Regina Rocco Castaño Blanco e Euclides
Augusto de Queiroz Esteves
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel –
Diretor Presidente e Paulo César da Fonseca –
Assessor Financeiro e Atuarial. Pela Fipe: Fernando
Camprev
Rodrigues da Silva, Josmar Nunes, Thiago Duarte de
Oliveira, Antonio Mário Rattes de Oliveira e Suzana
Vier

Tempo

das 14h30min às
17h

* Além das reuniões formais, a Fipe também realizou reuniões remotas para andamento do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária.
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ANEXO 2: ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO
2.1 Reunião Prefeitura, Fipe e Camprev
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- CAMPREV.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-08112019
Data: 08/11/2019
Local: Salão Azul da PMC, das 14h30min às 17h
Participantes:
Pela Prefeitura Municipal de Campinas: Tarcísio Galvão de Campos Cintra – Secretário Municipal de
Finanças, juntamente com os servidores Wagner e João; Peter Panutto - Secretário Municipal de Assuntos
Jurídicos; Arly de Lara Romêo Presidente e Pedro Cláudio da Silva Diretor Financeiro, ambos da Sanasa;
Wanderley de Almeida – Secretário Municipal de Relações Institucionais e o Prefeito Jonas Donizette. Pelo
Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente e Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Josmar Nunes, Thiago Duarte de Oliveira,
Deborah Regina Rocco Castaño Blanco e Euclides Augusto de Queiroz Esteves
Redator da ata:

Fipe
Gravação de Voz:

( x ) Não

( ) Sim. Arquivos
Pauta:

Apresentação do andamento do PSP
Objetivos:

Apresentar modelagem e cenários do PSP
Relato:
 O Presidente do Camprev deu início à reunião informando a respeito do trabalho realizado pela Fipe
e pelo Camprev. Enfatizou que diante dos problemas passados, dos atuais e das preocupantes
perspectivas futuras, o trabalho no instituto é gigantesco. Explicou que a Administração Municipal
tem bancado um pesado encargo financeiro resultante do déficit do RPPS de maneira constante e
crescente, a ponto de em 2019 a conta prevista para esta despesa alcançar cerca de R$ 600 milhões.
Trata-se da materialização em cada exercício de um problema estrutural que reclama uma solução
também estrutural.
Informou das dificuldades encontradas para obter dados fidedignos dos servidores, da relação de
trabalho e de previdência na prefeitura e dos vínculos destes servidores em trabalhos pretéritos ao
município de Campinas.
Diante deste quadro, há uma trajetória a ser percorrida para sanar tais dificuldades, consolidar dados
e transformá-los em informações. Estas intercorrências ocasionaram enorme dificuldade e
consumiram tempo adicional para a elaboração dos cenários atuariais que servem de referência para
o desenvolvimento de todo o projeto.
Informou também que pela primeira vez o governo municipal está realizando trabalho tão amplo que
possibilita avaliar o problema previdenciário em sua real magnitude, ressaltando não ter sido feito
antes algo tão estruturante quanto o Projeto de Sustentabilidade Previdenciária.
Nesse contexto, ressaltou a importância de contar com a experiência e a dedicação da Fipe que tem
realizado um trabalho em Campinas o qual pode se tornar referência para os RPPS do país e que irá
contribuir com propostas para resolução de problemas passados e que possam garantir o futuro da
aposentadoria dos servidores públicos. Após essa abertura, o Presidente do Camprev passou a palavra
para que os técnicos da Fipe realizem explanação.
 Inicialmente, o representante da Fipe, Fernando, relembrou as medidas adotadas no passado pela
Prefeitura de Campinas, como a criação do Camprev e a adoção da segregação de massas com criação
dos fundos Financeiro (FF) e previdenciário (FP), em 2004. Tal técnica foi um passo importante uma
vez que não havia um regulamento específico em âmbito federal, sendo uma medida adotada dentro
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ATA DE REUNIÃO
do âmbito das competências do município, porém, como toda inovação, isto gerou externalidades
positivas e negativas. O ponto positivo foi a própria constituição dos fundos segregados, sendo um
deles gerador de poupança previdenciária via reserva do FP (atualmente cerca de R$ 700 milhões); e
a externalidade negativa para este tipo de medida, refere-se à constatação de haver dupla pressão sobre
o orçamento do município, pois ao estabelecer a segregação de grupos de servidores e de suas
contribuições é necessário manter o pagamento da despesa previdenciária corrente constituída como
obrigação em período passado (benefícios anteriores ao modelo contributivo que irão perdurar por um
longo período) e ao mesmo tempo pensar nos benefícios futuros, poupando recursos adicionais os
quais, segregados via fundo previdenciário (FP), deixam de financiar parcelas anuais cada vez mais
incrementadas, decorrentes do tempo e da evolução das concessões de novos benefícios do fundo
financeiro (FF), este fato amplia a pressão orçamentária para Administração Municipal dada a
comunicação direta existente entre o FF com o Tesouro Municipal, que acaba refletindo no aumento
de desembolso a título de aporte para cobertura do déficit pela Prefeitura. Salientou que o processo
natural de maturidade dos modelos de financiamento em repartição (a exemplo do FF) são afetados
por aspectos demográficos externos e internos aos contratos previdenciários, que se somaram aos
efeitos do represamento para capitalização dos recursos do fundo previdenciário.
Neste contexto, a Fipe demonstrou como se constituiu e evoluiu o Custo Atuarial de Transição devido
à adoção da segregação de massas, considerando seus impactos desde a criação dos fundos em 2004.
Explicou que a adoção da alíquota de contribuição de 11% para o servidor e 22% para o Tesouro se
constitui em obrigação legal, não necessariamente adequada em termos atuariais aplicáveis a cada
realidade dos RPSS. Isso impactou de forma diferenciada no Fundo Financeiro e no Fundo
Previdenciário, uma vez que os grupos segregados têm custos atuariais distintos devido aos perfis de
segurados e dos planos de benefícios. Outro aspecto foi a evidenciação da evolução crescente do Custo
Atuarial de Transição que se amplia na medida da evolução das concessões de aposentadorias e da
substituição de gerações de servidores ativos pelos inativos. Foi ressaltado que a segregação não
elimina a solidariedade (aspecto jurídico) existente entre os fundos e da necessidade de se adotar
medidas para minimizar seus impactos para o Tesouro Municipal, especialmente no atual processo de
maturidade da solução, ainda que isso não tenha sido pensado e calculado anteriormente.
Foram apresentadas as análises dos estudos atuariais anteriores, em que foi constatada a evolução de
receita, despesa e apontadas divergências metodológicas ou paramétricas via testes de aderência, os
quais aplicados corretamente influenciam nos resultados analisados.
Reafirmou-se a importância da Portaria MF nº 464/2018 exigir a realização prévia dos testes de
aderência aos estudos atuariais e anuais para os RPPS, e por ser medida técnica mais apurada e garantir
melhores resultados e mais fidedignos e com maior transparência sobre a efetiva situação do RPPS,
por promover caráter mais particularizado dos estudos sendo importante aspecto deste trabalho, uma
vez que sua obrigatoriedade ocorrerá somente a partir de 2020. No projeto realizado pela Fipe, tais
estudos estavam em processo final de validação e os resultados preliminares foram utilizados para
elaboração dos primeiros cenários de transferências de obrigações entre os fundos (compra de vidas).
Concluindo a apresentação, Fernando discorreu ainda sobre a metodologia utilizada para viabilizar a
transferência de ativos e passivos entre os fundos previdenciário e financeiro do Camprev,
denominada de “transferência de obrigações”, os quais viabilizaram os cenários e resultados
preliminares constantes da apresentação. Salientou também que as simulações foram realizadas com
base nos valores dos recursos financeiros e patrimoniais informados pela Administração Municipal e
validados pelo Camprev. Após conclusão foi aberta a palavra aos presentes para esclarecimentos das
dúvidas referentes à modelagem.
A segunda etapa da reunião foi dedicada a análise dos efeitos das propostas apresentadas e dos
aspectos relacionados aos debates com a participação do Sr. Prefeito Municipal. Uma vez
compreendida a modelagem da transferência de obrigações e os resultados financeiros e atuariais para
os fundos previdenciários e os efeitos para o Tesouro Municipal, o prefeito solicitou apresentação
sintética dos cenários.
Após os esclarecimentos necessários, inclusive com a apresentação de outras planilhas e minutas, o
Sr. Prefeito Municipal, e os demais representantes da Prefeitura e do Camprev, debateram e avaliaram
a etapa do projeto de sustentabilidade e os efeitos que a reforma da previdência poderia ter sobre os
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ATA DE REUNIÃO
cenários elaborados e ao final solicitaram que a equipe da Fipe providencie os seguintes
encaminhamentos:

Elaboração de um projeto de lei para constar as transferências dos imóveis municipais para o
Fundo Garantidor com o objetivo de garantir o pagamento dos benefícios previdenciários dos
servidores no futuro;

Adequação da proposta de revisão da segmentação de massas em projeto de lei que contemple
as mudanças aprovadas na reforma da previdência no nível federal, em vias de promulgação, e
estadual, em fase de tramitação na Assembleia Legislativa;

Elaboração de um projeto de lei sobre a instituição da Previdência Complementar com base no
texto constitucional reformado;

Continuidade do acompanhamento e monitoramento das alterações propostas nas reformas da
previdência em nível federal e estadual para orientar tomada de decisões do governo municipal
e do Camprev.

Encaminhamento das planilhas apresentadas, para os representantes da prefeitura e do Camprev,
para que possam fazer análise mais detalhada sobre os diferentes cenários estudados.
 O senhor prefeito solicitou também ao Camprev a resolução do parcelamento da utilização do
superávit via plano de amortização na forma da legislação federal e municipal então em vigor.
Materiais Apresentados ou Projetados
Encaminhamentos:
 Elaboração de um projeto de lei para constar as transferências dos imóveis municipais para o Fundo
Garantidor com o objetivo de garantir o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores
no futuro;
 Adequação da proposta de revisão da segmentação de massas em projeto de lei que contemple as
mudanças aprovadas na reforma da previdência no nível federal, em vias de promulgação e estadual,
em fase de tramitação na Assembleia Legislativa;
 Elaboração de um projeto de lei sobre a instituição da Previdência Complementar com base no texto
constitucional reformado;
 Continuidade do acompanhamento e monitoramento das alterações propostas nas reformas da
previdência em nível federal e estadual para orientar tomada de decisões do governo municipal e do
Camprev;
 Encaminhamento das planilhas apresentadas, para os representantes da prefeitura e do Camprev,
para que possam fazer análise mais detalhada sobre os diferentes cenários estudados.
Observações:
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2.2 Reunião Fipe e Camprev
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- CAMPREV.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-19112019
Data: 19/11/2019
Local: Sala de reuniões do Camprev, de 10h30min às 13h
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente; Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial; Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Fabiana Rodrigues de Freitas e Josmar
Nunes
Redator da ata:

Fipe
Gravação de Voz:

(x ) Não

( ) Sim. Arquivos
Pauta:
 Projetos de Lei do Regime de Previdência Complementar e do Fundo Solidário Garantidor
Objetivos:
 Apresentação de proposta dos Projetos de Lei para implementação de Regime de Previdência
Complementar e instituição do Fundo Solidário Garantidor.
Relato:
 Aberta a reunião, pelo Camprev, Paulo informou que foi lido o material enviado pela FIPE referente
aos textos do Projeto de Lei de Regime de Previdência Complementar e do Projeto de Lei referente à
instituição do Fundo Solidário Garantidor, previsto no artigo 249 da Constituição Federal.
 Pela Fipe, Fernando discorreu a respeito da instituição do Fundo Solidário Garantidor e do rol de
ativos que poderá compor o fundo, como os dividendos da Sanasa e os imóveis a serem indicados
pelo Camprev para compor o texto do Projeto de Lei e a importância na transferência de segurados
entre os fundos.
 Marionaldo apontou a necessidade de o projeto também contemplar a alíquota adicional, na forma
prevista na reforma da previdência.
 Na sequência, Fernando falou sobre as mudanças que ocorrerão com a Emenda Constitucional
103/2019, publicada em 12 de novembro, e que está sendo traçado um novo cenário aos entes em
geral. Falou da alteração do percentual da alíquota previdenciária e dos impactos financeiros e
atuariais decorrentes desta medida a ser adotada.
Passando a tratar do Fundo Solidário Garantidor, tratou da natureza do Fundo e da necessidade de
haver definição pela Administração Municipal quanto à vinculação ao Camprev, e a exemplo do
modelo utilizado pelo Distrito Federal ou na Prefeitura de Campinas, conforme opção do Ente.
 Marionaldo manifestou que entende ser mais adequado que o Fundo Solidário esteja sob a gestão do
Camprev, posto que o órgão já realiza a gestão dos Fundos Financeiro e Previdenciário e que o Fundo
Solidário fará a intersecção entre os dois.
 Josmar lembrou aos dirigentes da necessidade de criação de crédito adicional que se submete à
aprovação na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual.
 Ainda sobre os imóveis que deverão compor o Fundo Solidário Garantidor, Paulo informou que a
lista com os bens será enviada, porém há a necessidade de que seja realizada a avaliação do valor dos
imóveis. Lembrou que o regime pressupõe equilíbrio, e hoje o custo do Regime Próprio de Campinas
é de R$ 27 bilhões, valor necessário para poder honrar as aposentadorias. Falou que essa é a dimensão
da preocupação do Camprev.
 Na sequência, falou que a PEC 6/2019 atinge os servidores públicos e que os entes terão que fazer
ajustes. Afirmou que Campinas quer construir a sua própria plataforma, que atenda aos seus
servidores.
 Por fim, após devidas análises de finalidade do PSP, legalidade e da qualidade e valor dos bens, foi
solicitado pelo Camprev a inclusão no Projeto de Lei os imóveis que constam no artigo 173, inciso
III, §2º da Lei Complementar 10/2004.
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Materiais Apresentados ou Projetados

Nenhum
Encaminhamentos:

inclusão no Projeto de Lei os imóveis que constam no artigo 173, inciso III, §2º da Lei
Complementar 10/2004.
Observações:
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2.3 Reunião Prefeitura, Fipe e Camprev




ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- CAMPREV.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-29112019
Data: 29/11/2019
Local: Salão Azul da PMC, das 10h40min às 12h20min
Pela PMC: Wanderley de Almeida – Secretário Municipal de Relações Institucionais, Michel Abrão Ferreira
- Secretário Municipal de Governo, Tarcísio Galvão de Campos Cintra – Secretário Municipal de Finanças,
Peter Panutto - Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos. Pela Sanasa: Arly de Lara Romêo e Pedro Cláudio
da Silva. Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente; Paulo César da Fonseca –
Assessor Financeiro e Atuarial; Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Josmar Nunes, Deborah Regina
Rocco Castaño Blanco e Euclides Augusto de Queiroz Esteves
Redator da ata:

Fipe
Gravação de Voz:
( x ) Não
( ) Sim. Arquivos
Pauta:
 Definição das minutas dos Projetos de Leis da Regime de Previdência Complementar – RPC e da
Segregação de Massas, que trata sobre a transferência de obrigações (Segurados) com a integralização dos
bens e direitos que poderão compor o Fundo Garantidor Solidário (FGS) a ser criado no município de
Campinas.
Objetivos:
 Esclarecer as dúvidas sobre o Fundo Solidário Garantidor, especialmente sobre a integralização de imóveis
da Municipalidade para o Camprev, para a transferência de obrigações.
Relato:
 A reunião teve como contexto inicial análise da Minuta do PL da Segregação de Massas e a relação de
imóveis apresentada, respectivamente, nos Anexos I e II, que são imóveis pertencentes à Municipalidade e
aos Fundos de Assistência à Saúde – FAS e FASC da Câmara, vinculados ao Camprev.
 O secretário Wanderley lembrou da determinação do prefeito Jonas na última reunião, de tratar dos imóveis
em PL separado.
 O secretário Tarcísio destacou a importância da autorização de venda dos imóveis e a entrada de recursos
diretos no caixa da Prefeitura.
 Desta forma, em leitura detalhada da minuta encaminhada pela Fipe, os secretários solicitaram alteração
das alíneas “e”, “f” e “h” do inciso III do artigo 1º, bem como, a exclusão do parágrafo 4º do mesmo artigo,
que trata sobre a transferência dos imóveis para o Camprev, uma vez que deverá ser tratado em PL
separado.
 O pedido de elaboração de minuta de PL para os imóveis trata sobre autorização de venda dos imóveis,
diferentemente, da previsão inicial que era de transferência ao Camprev, no caso do Anexo I. Portanto, o
terceiro PL deverá autorizar a transferência de recursos da venda dos imóveis do referido Anexo para o
Instituto de Previdência.
 Ademais, como fonte de custeio também foi tratado a respeito da previsão de alíquota suplementar, para
efeito de contabilização, uma vez que a receita resultante das contribuições não são suficientes para o
custeio do regime, obrigando o Tesouro complementar financeiramente, por isso, a adequação legal desta
complementação como alíquota suplementar daria efeito de transparência e ao mesmo de contabilização
destes valores no contexto de medidas para o equacionamento do déficit do fundo financeiro.
 Neste sentido, ainda sobre a alíquota, considerando os efeitos da Reforma Previdenciária com a aprovação
da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro do corrente ano, uma vez que, alguns dispositivos
têm aplicabilidade imediata, enquanto outros dependem de aprovação de lei do Ente, portanto, uma vez
definida esta responsabilidade é necessário avaliar o momento mais adequado de viabilizar a proposição
legislativa.
 A principal dúvida apresentada pela Fipe é sobre a aplicação do aumento da alíquota para 14%, conforme
foi estabelecido para a União, cuja resposta dos secretários foi de aguardar a possível aprovação da PEC
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Paralela, aprovada pelo Senado e enviada para análise da Câmara Federal, bem como, da proposta de
Emenda da Constituição Estadual, enviada pelo Governador Dória para a Assembleia Legislativa do
Estado.
 Assim, definido que não haverá aumento da alíquota nesse primeiro momento, considerando outras fontes
de receita para custeio do regime, os técnicos da Fipe propuseram seja avaliada também a utilização do
produto da arrecadação do Imposto sobre Renda e Proventos dos servidores públicos municipais, uma vez
que a destinação desta arrecadação pertence ao município, ou seja, não é repassada para a União, conforme
previsão constitucional.
 Por fim, ficou definida a alteração do PL do Segregação de Massas, especialmente, sobre dois itens: a
exclusão da transferência de imóveis da municipalidade para o Camprev; e a inclusão de nova fonte de
recursos com possível destinação do produto de arrecadação do IR dos servidores municipais para compor
o lado de ativos, direitos e recebíveis na solução de revisão da segmentação e possibilitar ampliar a
transferência de segurados do Fundo Financeiro para o Previdenciário. Portanto, deverá ser elaborada a
terceira minuta de PL, que o Camprev deverá submeter aos técnicos da Fipe, para adequação e envio ao
secretário Panutto, com prazo prioritário até 10 de dezembro, uma vez que, os outros PLs (RPC e
Segregação de Massas) poderão ser finalizados e enviados até o final de dezembro.
Materiais Apresentados ou Projetados:

Nenhum
Encaminhamentos:

alteração do PL do Segregação de Massas: sobre dois itens:
 a exclusão da transferência de imóveis da Municipalidade para o Camprev;
 a inclusão de “novo produto” sobre a vinculação do produto de arrecadação do IR dos servidores
municipais.
 Elaboração da terceira minuta de PL, que o Camprev deverá submeter aos técnicos da Fipe, para
adequação e envio ao Secretário Panutto
 Prazos:
 até 10/12 – entrega do PL dos imóveis;
 até 20/12 – entrega dos PLs do RPC e da Segregação de Massas.
Observações:
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2.4 Reunião Fipe e Camprev
ATA DE REUNIÃO
Contrato: Contrato n°
Contratada: Fipe
Código: RT0-11122019
Data: 11/12/2019
Local: Camprev, das 14h30min às 17h
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente e Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Josmar Nunes, Thiago Duarte de Oliveira,
Antonio Mário Rattes de Oliveira e Suzana Vier
Redator da ata:

Fipe
Gravação de Voz:

( x ) Não

( ) Sim. Arquivos
Pauta:

Apresentação de análise das avaliações atuarias e cenários identificados no âmbito do PSP-Camprev.
Objetivos:
 Esclarecer dúvidas sobre o diagnóstico do estudo atuarial
Relato:
 Pela Fipe, Fernando iniciou a reunião apresentando o atuário do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária
(PSP – Camprev), Antonio Mário Rattes de Oliveira, que também trabalhou nos estudos atuariais dos
municípios de Goiânia, São Paulo, Salvador e atua no grupo para revisão da resolução CMN nº 3992, que
disciplina os investimentos dos RPPS. Além de estar atualizado em relação ao mundo previdenciário, o
representante da Fipe explicou que Rattes tem capacidade de explicar conceitos atuariais complexos de
forma inteligível facilitando a tomada de decisões e a transparência na apresentação dos estudos técnicos.
 Rattes antecipou que sua apresentação compara os estudos atuariais realizados no âmbito do PSP
(posicionado em 31/12/2018) com o DRAA 2019, que diz respeito à avaliação 2018, apresentado pelo
RPPS de Campinas à Sprev (Secretaria Nacional de Previdência do Ministério da Fazenda) além de abordar
as diferenças encontradas e os efeitos do diagnóstico na transferência de obrigações do Fundo Financeiro
para o Fundo Previdenciário.
Na comparação entre os dois estudos realizados, o DRAA apresentava déficit de R$ 27,3 bilhões no Plano
Financeiro (PF) e o estudo atuarial do PSP identificou déficit de R$ 30,6 bilhões. No que se refere ao Plano
Previdenciário (PP), o DRAA apontava superávit de R$ 116,2 milhões e o estudo atuarial do PSP encontrou
déficit de R$ R$ 896 milhões.
Diante das diferenças encontradas de 12% no PF e de -870% no PP, em que o superávit se torna déficit, a
equipe atuarial investigou o porquê das diferenças significativas no segundo caso.
De acordo com Rattes, ao avaliar os dois estudos atuariais foi possível identificar duas questões primordiais
que levaram às diferenças de resultados: problemas nos bancos de dados de Campinas e diferenças
metodológicas de hipóteses utilizadas nos estudos. Analisando o DRAA, não é possível saber exatamente
como todos as hipóteses foram projetadas, como a data de aposentadoria, por exemplo, mas há como supor.
Comparando o resultado do DRAA e do estudo atuarial do PSP foi possível identificar que há diferenças
metodológicas em pelo menos cinco aspectos: tábuas de mortalidade, crescimento real de salários, tempo
de serviço passado, família média de pensionistas e estimativa da data de aposentadoria.
No quesito “tábuas de mortalidade geral e de inválidos”, o DRAA 2019 utilizou a tábua IBGE 2016. A
Fipe utilizou a tábua IBGE 2017 suavizada em 14%, com base em testes de aderência que identificam a
realidade da massa de segurados de Campinas. Destaca-se que a população de servidores aposentados e
dos pensionistas vinculados ao RPPS têm sobrevida maior do que a prevista na tábua utilizada
anteriormente. Assim, a tábua mais longeva, que se mostrou mais adequada à situação do RPPS de
Campinas, gera mais obrigações atuariais. Quanto maior a sobrevivência da população de beneficiários do
Camprev, maior será a quantidade de prestações a serem pagas. Isso porque no município há indicativos
de que as pessoas vão estar vivas por mais tempo.
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Na hipótese “crescimento real de salários”, o DRAA 2019 realizou cálculos com 1,00%. A Fipe utilizou
percentuais variáveis de acordo com a carreira e nível de escolaridade, no intervalo de 2,10% a.a. a 4,00%
a.a. levando em conta o banco de dados enviado pelas áreas da prefeitura. Deste modo, os testes de
aderência identificaram a realidade particularizada da massa de segurados de Campinas. Percebe-se que a
taxa de crescimento real utilizada pela Fipe é no mínimo o dobro daquela usada no DRAA de 2019.
Em relação à premissa “tempo de serviço passado”, no DRAA 2019 não foi identificada a utilização de
nenhum parâmetro. Por seu turno, a Fipe considerou a idade de 25 anos como marco inicial para o primeiro
vínculo previdenciário e início da contagem para efeito de contribuição, em respeito aos parâmetros
indicados na portaria 464, tal hipótese foi utilizada porque foram encontrados elevados registros na base
de dados com tempo anterior zerado. É possível que para os cálculos considerados no DRAA tenham sido
utilizados estes dados do banco de dados, que podem não condizer com a realidade. Na prática, significa
que o estudo da Fipe considerou que o servidor poderia ter ingressado em algum órgão do serviço público
municipal aos 30 anos, de modo que ele teria 5 anos de serviço passado, tendo contribuído para o RGPS
ou outro RPPS.
Na hipótese “família média de pensionistas”, o DRAA 2019 aponta a utilização de dados reais de
dependentes. A Fipe determinou como parâmetro cônjuge com diferença de idade de 3 anos para o titular
por ter encontrado também grande número de registros de servidores sem dependentes na base. Na ausência
destes dados, acaba não havendo previsão de pensão e o cálculo atuarial pode ficar abaixo do necessário
para prover pensões no futuro. O parâmetro adotado pela Fipe permite ter mais prudência na reserva de
pensão dessas pessoas, porque se foi usado o dado cadastral, provavelmente só foi estimada reserva de
aposentadoria para o servidor. Pode ser que ele case e indique um dependente e depois quando vier a
falecer, irá acarretar a concessão de pensão a ser revertida aos dependentes. Nesse contexto, a equipe
atuarial optou por usar uma família hipotética e calcular pensão para todos os segurados. Isso gera uma
reserva mais alta, trata-se de uma medida prudencial que amplia o custo do plano.
Em relação a “estimativa da data de aposentadoria”, o DRAA não especifica o parâmetro utilizado e não
há como saber exatamente qual critério foi adotado. A Fipe adotou o diferimento de 34 meses em relação
à primeira elegibilidade que a pessoa teria para requer seu benefício e o tempo em que ela efetivamente
requer a aposentadoria, com base nos referidos testes de aderência se afigura o início de um processo que
passa a vislumbrar maior precisão à realidade da massa de segurados de Campinas.
O resultado dessas cinco diferenças de metodologia evidentemente vai conduzir a reservas matemáticas
diferentes.
Rattes explica que inicia a avaliação atuarial realizando teste de hipótese para verificar se aquelas utilizadas
naquele estudo são as mais adequadas à massa de segurados em questão. Como dito esta técnica foi
aplicada para o RPPS de Campinas e por isso foram encontradas hipóteses diferentes das que foram
utilizadas no DRAA 2019, que se baseou em um estudo regular e ordinário, o qual não fora submetido ao
mesmo rigor técnico, pois o órgão regulador permitia.
A equipe atuarial fez um exercício de simulação, denominado “Simulação I – hipóteses DRAA 2019” com
as hipóteses que foram usadas no DRAA 2019: tábua IGBE 2016, crescimento salarial de 1.00%. Sem
conseguir identificar qual foi a hipótese de aposentadoria adotada no DRAA, optou-se por estimar a 1ª
possibilidade de aposentadoria.
O exercício resultou, no caso do PF, em número bastante aproximado do DRAA: déficit de R$ 27,2 milhões
no estudo do PSP x déficit de R$ 27,3 milhões no DRAA 2019 – uma diferença de -0,44%. No PP, a
diferença fica em -165%, ainda havendo déficit de R$ 75,8 milhões no estudo do PSP x R$ 116,2 milhões
de superávit, no DRAA 2019.
Nesse cálculo, a equipe atuarial do PSP continuou adotando a hipótese de pensionista vitalício que pode
estar influenciando a diferença no cálculo, assim como a data de aposentadoria também pode estar
influenciando o resultado.
Em um segundo exercício de simulação, denominado “Simulação II – hipóteses DRAA 2019 e sem
aposentadoria de professor”, a equipe atuarial da Fipe identificou que no DRAA 2019, a idade adotada de
aposentadoria dos professores está praticamente a mesma do servidor comum e fez os cálculos nesse
mesmo sentido. Desse modo, nas mesmas hipóteses do DRAA 2019, excetuando a família média, sobre a
qual não há informação, e a entrada em aposentadoria que não se sabe qual foi usada, mas usando a mesma
tábua, mesmo crescimento salarial, e considerando professor nas mesmas condições de servidor comum,
como resultado, no PF obteve-se déficit de 26,9 bilhões no estudo PSP X déficit de R$ 27,3 bilhões no
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DRAA 2019 (variação de -1,53% entre os resultados). No PP, obteve-se superávit de R$ 17,5 milhões no
estudo PSP x superávit de 116,2 milhões no DRAA (variação de -84,94% entre os estudos). Entretanto, o
resultado não é o que a equipe atuarial reputa como mais correto.
De acordo com Rattes, idealmente, a idade de aposentadoria de professores, para efeito de cálculo, deveria
ser de quatro anos a menos, inclusive no DRAA. Isso leva a pensar que talvez não tenha havido aplicação
de regimes diferenciados ao grupo de magistério. Contudo, pelo DRAA não dá para saber se isso foi
computado ou não.
Paulo sugeriu que, diante dos diversos achados, haja um encontro presencial com todos os atuários
responsáveis por estudos atuariais desde 2017. A Sprev havia feito apontamentos e o Camprev tem buscado
encontrar onde podem estar as divergências a fim de saná-las, seja nas hipóteses adotadas e/ou no banco
de dados, o instituto busca resolver a questão e chegar a um denominador comum, principalmente após as
colocações e o relatório técnico de divergências de Rattes.
Rattes apontou que em termos técnicos, levando-se em conta hipóteses que foram criadas especificamente
para a massa de segurados do Camprev, a partir de estudos específicos, o valor obtido é o déficit de R$ 896
milhões no FP. Trata-se de um trabalho de alfaiataria e nesse caso o terno está sendo feito sob medida para
o instituto previdenciário.
A portaria 464 indica o uso de testes de aderência na avaliação acerca de 2019 para ser encaminhada em
2020 e é provável que nessa avaliação os números já se modifiquem porque as premissas que serão
adotadas são coerentes com os estudos realizados pela Fipe.
Paulo explicou que a partir do próximo DRAA a divergência de metodologias não será mais tão comum,
nesse nível.
Marionaldo questionou se na primeira avaliação de 2017, o atuário não deveria apresentar divergências
em relação aos professores, por exemplo?
Paulo complementou que nem atuários, nem Secretaria Especial de Previdência (Sprev) apontaram
divergências no DRAA, porque todas as informações são encaminhadas para o órgão e ele tem aprovado
isso e repassado NTA (Nota técnica atuarial) de acordo com o que os atuários informaram. Não existem
apontamentos de divergências em relação aos professores. Tudo foi aprovado, afinal Campinas tem seu
CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) normalmente emitido.
Rattes considerou que a secretaria deveria olhar a questão dos professores e complementa que até agora os
atuários usavam o que a portaria mandava fazer. Ninguém fazia os testes que a Fipe fez para o Camprev,
exceto quando solicitado como ocorreu em São Paulo, onde a equipe atuarial chegou a tabelas e
postergação da aposentadoria diferentes, que retratam a realidade da capital paulista especificamente. Mas
a portaria anterior, a 403, não pedia isso e o ministério não cobrava. Projeto sério como o de Campinas tem
de ter cálculos sérios e específicos como estes.
Marionaldo indagou: então, concluindo, não há superávit no FP?
Paulo comentou que se imaginava o Camprev superavitário desde sua criação, entretanto estudos mais
completos com hipóteses diferentes estão demonstrando que o instituto não é superavitário, chegando à
conclusão de que é essencial completar os bancos de dados e deixá-los consistentes.
Rattes relatou que é importante para todas as instituições previdenciárias trabalhar melhor a questão dos
bancos de dados para deixar de usar hipóteses como idade de 25 anos como início da etapa de contribuição
e passar a usar aquilo que é efetivo, real. Se é zero vai ficar zero o dado e pronto. Porque hoje quase todo
mundo está com zero serviço passado, o que levou a desconfiar da qualidade das informações do banco de
dados.
Marionaldo citou que a área de Recursos Humanos da Prefeitura não tem condição de responder a respeito
do serviço passado dos servidores. Comentou sobre a realização de recadastramento quando ocupou o
cargo de secretário da pasta, por causa do e-social. Na ocasião do recadastramento, o banco de dados voltou
com mais de 3.800 inconsistências porque, inclusive, houve boicote do funcionalismo da área de educação.
Naquele momento, a área de RH chamou servidor por servidor e mais de 2 mil inconsistências foram
resolvidas. Na municipalidade, avalia que não é possível obrigar os servidores a realizarem
recadastramento. O setor chegou a publicar mais de 3 mil inconsistências no Diário Oficial. Parte
respondeu e atualizou seus dados, outra parte não. Relata ainda que devido ao e-social, o RH abriu
recadastramento online, mas as inconsistências persistiram. Alguns órgãos podem conseguir resolver
inconsistências, mas outros não. Esse estudo completo é muito complexo para a municipalidade que terá
que se adaptar doravante.
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Rattes destacou que é preciso trabalhar para melhorar a qualidade dos dados. Trata-se de um esforço
importante do Camprev, mas também de toda Administração.
Paulo citou que na Sprev existe divergência em relação a aposentadorias a conceder, em relação ao número
de anos.
Rattes considerou que nesse quesito é onde pode estar a maior divergência técnica.
Fernando comentou que para testar os números do estudo atuarial do PSP – Camprev, a Fipe estressou os
números a fim de chegar ao resultado mais real. Na capital paulista, a divergência entre estudos era de
cerca de 30, 40%. Ressaltou a importância do trabalho contratado pelo Camprev, com apoio técnico de
nível especializado e interdisciplinar. Os órgãos técnicos e controle interno e externo deverão se adaptar
para se adequar a esta nova realidade, que ainda não se constitui em uma exigência legal, pois os testes de
aderência somente serão cobrados pela Portaria 464/2018 a partir de 2020.
Este é um momento singular em que o RPPS de Campinas está bem no meio de uma transição entre as
regras da portaria 403 e 464 com padrão de segurança e transparência muito acima do que há no país,
devido ao refinamento dos estudos atuariais realizados com aplicação de hipóteses mais aderentes. É
importante ressaltar tratar-se de uma análise de uma fotografia tirada do passado. Sabemos que com os
efeitos das alterações paramétricas realizadas pela Reforma da Previdência, olhando para frente, com
aplicação das novas regras de aposentadoria e pensão e do aumento de alíquota, tal situação irá se alterar
de modo significativo.
Mesmo com o déficit identificado no FF, a Fipe fez um ensaio para saber qual efeito haveria em um cenário
de eventual transferência de obrigações entre planos conforme proposição originária considerando os
ativos, bens e direitos a serem vinculados à revisão da segmentação de massas.
Paulo lembrou que o PSP-Camprev chegou a essa profundidade porque o trabalho de sustentabilidade é
um trabalho amplo e consistente. Se não fosse assim, as questões atuariais seriam tratadas na
superficialidade que é o que a secretaria aceita até o momento, devido ao modelo previsto na portaria
revogada (403/2003).
Rattes relatou que mesmo com déficit de R$ 896 milhões, a equipe atuarial fez um ensaio de transferência
de obrigações do PF para o PP, considerando a monetização de aporte de ativos tendo os parâmetros da
Portaria nº 464/2018. Com base nos fluxos que a equipe de investimentos forneceu tem-se o valor presente
de R$ 6,1 bilhões de ativos, calculado o fluxo e descontado 4%, que é a taxa de juros usada.
O 1º cenário difere um pouco do 2º cenário em função de um ativo que entra com um pouco mais de valor.
Com esse valor seria possível trazer do PF para o PP aposentados e pensionistas com 65 anos ou mais de
idade e ainda ficaria um superávit no plano de R$ 492,6 milhões. Não se pode consumir todo o valor porque
a portaria estabelece um limite de 15% e quando se aplica esse corte na idade é preciso fazer um teste de
fluxo. O fluxo de patrimônio tem de se manter positivo em todos os anos. Utilizando um dos fluxos como
exemplo, o patrimônio na última coluna da apresentação tem de ser positivo em todos os anos, não pode
ser negativo. Por exemplo, os R$ 492,6 milhões dariam para comprar um pouco mais de vidas só que isso
faria com que o patrimônio ficasse negativo em alguns anos e a Sprev não aceitaria essa monetização, além
da questão do limite de 15% que a secretaria estabelece. Por isso, a necessidade de uma margem de
superávit. Com base no cadastro, a equipe atuarial calculou qual é a folha de benefícios dos aposentados e
pensionistas do PF com 65 anos ou mais e multiplicou por 13, obtendo no PF mais de R$ 4 bilhões por ano
de economia se houvesse transferência dessas obrigações do PF para PP. Mesmo com aquela situação de
R$ 896 milhões, se o Camprev conseguir a monetização no nível que se prevê, é possível fazer a
transferência de segurados e reduzir o déficit e consequentemente o repasse financeiro do Tesouro para a
Previdência.
Paulo destacou que haverá a apresentação de um PL o qual deve autorizar o município a vender os imóveis
e a quantidade e os valores podem ser alterados.
Também cita que com a transferência de obrigações do PF para o PP, a Prefeitura deixará de fazer repasse
do valor que hoje é realizado referente à insuficiência, porque só haverá a transferência de segurados se
houver todo o recurso para lidar com o segurado até cessar o benefício. No primeiro ano, a economia será
próxima de R$ 200 milhões para a Prefeitura e que só há aporte de R$ 100 milhões no 1º ano.
Marionaldo falou da questão dos imóveis, da venda deles para cobrir déficit previdenciário como aporte.
Rattes explicou que do ponto de vista atuarial é mais interessante colocar recursos no PP, porque tem
aplicação no mercado e rentabilidade. Sobre os imóveis, citou o caso de Salvador, que em vez de vender
os imóveis, a Prefeitura está revitalizando o centro velho com parte dos recursos da iniciativa privada. Só
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que antes vai repassar os recursos para o fundo previdenciário, o qual vai criar um fundo imobiliário para
gerir os imóveis e o instituto previdenciário vai virar cotista do fundo.
Fernando avaliou que os entes, de um modo geral, não têm equipes técnicas com a qualificação necessária
para viabilizar projetos e garantir a monetização dos referidos bens imobiliários.
Josmar explicou que entesourar o dinheiro é como guardar embaixo do colchão. Deve haver projetos para
geração de renda.
Fernando relatou que é importante não perder a modelagem porque se trata de um ajuste único e específico
para Campinas em um momento importante, que é a reforma da previdência.
Paulo considerou que nada impede a criação de uma força-tarefa para aperfeiçoar e melhorar o banco de
dados e consequentemente a construção do cenário.
Rattes avaliou que no longo prazo as despesas serão menores porque as regras serão mais duras com a
reforma da previdência. As pessoas vão se aposentar mais tarde, com proporcionalidade e vai haver
Previdência Complementar, o que tende a reduzir as despesas e aumentar contribuições. O servidor antes
não tinha incentivo para manter seu cadastro atualizado, agora vai ter porque havendo déficit, o município
pode avaliar pertinente, após os devidos estudos, aderir ao modelo previsto na redação do artigo 149 e até
estabelecer contribuições progressivas e extraordinárias.
Marionaldo perguntou se o município terá de aderir.
Rattes respondeu afirmativamente. A reforma está toda fatiada e há uma parte de benefícios que o
município pode aderir ou criar a própria regra e tem uma parte de receita a qual também se pode aderir. A
única obrigação que os entes têm é não ter uma alíquota normal mínima menor que 11%. Para efetivar a
progressividade terá de seguir os parâmetros do artigo 149.
Marionaldo pediu detalhes: se houver déficit, a alíquota de contribuição tem de ser progressiva?
Rattes afirmou que não. Para ser progressiva tem de fazer lei aderindo integralmente ao artigo 149. A
reforma vai reduzir despesa e vai aumentar receitas. O cenário será melhor.
Josmar considerou que há dois caminhos para realizar recadastramento de servidores: um, via penalização
e outro, por premiação para quem responder à necessidade de se recadastrar.
Marionaldo citou ainda um terceiro caminho: com maior rigor para se aposentar, a pessoa vai ter de correr
atrás de todos os assentamentos cadastrais, porque as regras serão mais rígidas. O instituto já sofre com a
correria dos servidores, preocupados com suas situações.
Fernando descreveu a importância de realizar censo cadastral e funcional. A previdência precisa saber da
vida de seus segurados. Especialmente hoje em que há uma série de novos arranjos familiares que
acarretam custos ocultos e adicionais, por isso toma-se por base hipóteses atuariais conservadoras em
ambiente sem informações, a fim de diminuir os erros. Mas, o adequado é caminhar para se constituir uma
base de dados reais.
Rattes calculou que a reforma vai resolver 30 ou 40% das despesas previdenciárias, mas e os outros 60%?
Argumentou que com a base mais bem resolvida, no próximo ano pode haver nova avaliação e havendo
superávit maior, aumenta-se a transferência de segurados, e pode ir reduzindo a idade de 65, para 64,
paulatinamente vai se ajustando ao longo do tempo esta questão.
Marionaldo detalhou acerca dos reajustes salariais, que desde 2013, período em que atuou como secretário
de Recursos Humanos, além da concessão de reajustes, os servidores tiveram evolução na carreira. Os
dados que pareceram assustadores no estudo da Fipe são possíveis devido à generosidade dos reajustes e
evoluções na carreira concedidas nos últimos 6 anos.
Fernando comentou que a partir de agora todos os entes passarão por uma mudança de paradigma com os
aumentos salariais dependendo de estudos atuariais que verificarão o impacto deles na previdência.
Paulo citou a necessidade de o Camprev se adequar à Portaria 464 no próximo DRAA. Também retomou
a necessidade de agendar reunião conjunta entre atuários por compreender que há diferenças de
metodologias e problemas nas bases de dados.
Rattes sugeriu uma conferência à distância com a participação do atuário Sérgio, da equipe atuarial.
Marionaldo reforçou a necessidade de haver reunião presencial, em janeiro, porque técnico do antigo
Ministério da Previdência Social apontou a existência de dados errados quando assumiu o Camprev em
2019.
O presidente do Camprev também comentou que é possível que no banco de dados, os professores tenham
ido como servidores comuns porque para o RH professor é um número. A partir de agora, quando o instituto
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for conversar com o RH, irá destacar que professor tem diferenciação para não haver mais problemas com
Sprev. Anteriormente avaliou que diante da clareza do Camprev de que professor é diferenciado esse tipo
de problema não ocorreria mais. Entretanto, o assunto retornou com a discussão atuarial. Citou que há um
limbo, um problema real, em relação a alguns dados dos bancos de dados como tempo anterior de trabalho,
dependentes e outros.
Após debate, a reunião de atuários ficou pré-agendada para janeiro, de forma presencial.
 Fernando confirmou com Marionaldo a informação de que a taxa de administração do Camprev é “por
fora”.
 Marionaldo citou que o prefeito o chamou há alguns dias para conversar sobre a portaria 1348 que instrui
os RPPS sobre ajustes em regras previdenciárias, pós-reforma da previdência. O chefe do Executivo
lembrou que o Camprev está em processo de elaboração de um Plano de Sustentabilidade e agora a portaria
também exige ajustes nas regras do RPPS de Campinas. De acordo com o presidente do instituto, após a
reunião com o prefeito, saiu com a avaliação de que a portaria está dizendo que é preciso ajustar a alíquota
e é para ser realizado no contexto do projeto PSP-Camprev.
 A seguir, debateu-se a adesão ao escalonamento de alíquota, com a explanação do atuário de que tem feito
avaliações atuariais de escalonamento ou progressividade, não encontrando bons resultados para os entes.
 Marionaldo perguntou se é possível reavaliar atuarialmente e alterar a alíquota posteriormente. Obtendo
confirmação.
 Para melhor avaliação da questão, a Fipe irá realizar simulação sobre progressividade de alíquota no
município.
 Marionaldo considerou que devido aos últimos dias do ano, o andamento dos projetos de lei em estudo
será arrefecido, e os PLs serão retomados e reelaborados no que for necessário em janeiro de 2020, para
encaminhamento à Secretaria de Assuntos Jurídicos e demais tramitações.
Materiais Apresentados ou Projetados:
 Apresentação “Avaliação atuarial e cenários”
Encaminhamentos:
 Agendar reunião atuarial presencialmente em janeiro.
 Em janeiro, os projetos de lei em estudo deverão ser retomados e reelaborados no que for necessário
para encaminhamento à Secretaria de Assuntos Jurídicos e demais tramitações.
Observações:
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1.

APRESENTAÇÃO

O ordenamento jurídico que disciplina os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstanciada nas Emendas
Constitucionais nºs 20, de 15/12/98, 41, de 19/12/2003, 47, de 05/07/2005, 70, de
29/03/2012 e 88, de 07/05/2015, nas Leis nºs 10.887, de 18/06/2004, e 9.717, de 27/11/98,
e demais normativos do Ministério da Economia (ME), instituiu um conjunto de ações de
cunho financeiro, econômico e atuarial a serem observadas pelos entes federativos.
A exigência de realização de estudo atuarial com o objetivo de monitorar o equilíbrio
econômico-financeiro presente e futuro dos respectivos regimes próprios visa a assegurar
a necessária solvência para o cumprimento das obrigações previdenciárias que lhes são
pertinentes.
O estudo atuarial, conforme estabelecido na Lei nº 9.717/98, deve ser efetuado em cada
exercício, de forma a serem mensuradas as variações nas hipóteses atuariais, nos dados
financeiros e cadastrais ocorridas no período. Dessa forma, esta reavaliação atuarial
contempla a atualização da análise das obrigações e dos direitos futuros concernentes ao
RPPS do município de Campinas – SP, cabendo o estudo da sua dimensão e do seu
comportamento ao longo do período de 75 anos estimados pela legislação para operação
do referido regime.
Neste documento estão retratados os resultados da reavaliação atuarial com posição em
31/12/2018.
2.

OBJETIVO

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



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



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



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

Levando-se em conta a elaboração de projeções para o período de 75 anos, cumpre-nos
destacar que este estudo atuarial foi realizado dentro da visão prospectiva de ocorrência
dos fatos, consistindo, então, em uma análise de inferência do que se estima ser observado
ao longo deste período, razão pela qual os resultados devem ser interpretados dentro desta
ótica. Eventuais desvios entre o comportamento esperado e a verdadeira ocorrência dos
fatos relevantes aqui estimados poderão ocorrer, dada a natureza probabilística dos
eventos tratados na avaliação atuarial, o que reforça a necessidade de revisões anuais,
conforme prevê a Lei nº 9.717/98 ao exigir a reavaliação atuarial em cada balanço.
3.

CONDIÇÕES DE CONCESSÃO E VALORES DOS BENEFÍCIOS – AMPARO
LEGAL

O trabalho da reavaliação atuarial foi desenvolvido em observância à Constituição
Federal e demais leis infraconstitucionais, Resoluções e Portarias da Secretaria de
Previdência – Sprev, do Ministério da Economia, aplicáveis ao assunto, em especial
àquelas relacionadas a seguir:


Constituição Federal, art. 40;



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



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



Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004;



Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998;
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Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios
concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social, a ser aplicada
subsidiariamente ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;

4.



Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999;



Decreto 3.112, de 06 de julho de 1999;



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



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



Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);



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



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



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



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



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



Legislação Municipal que rege a matéria.

BENEFÍCIOS ASSEGURADOS

Os benefícios assegurados pelo Instituto são:


Aposentadoria por tempo de contribuição;



Aposentadoria por idade;



Aposentadoria por invalidez;



Aposentadoria compulsória; e



Pensão por morte.

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

ELEGIBILIDADES PARA A APOSENTADORIA PROGRAMADA

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


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



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



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



10 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



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

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


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



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



Tempo de contribuição igual, no mínimo, a:


35 anos, se homem, e 30, se mulher;



um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo
que, na data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, faltaria para
atingir o limite de tempo exigido para a aposentadoria integral (35 ou 30 anos,
conforme o sexo).
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O professor na função de magistério terá, na contagem de tempo de contribuição,
um adicional de 17% se homem e de 20% se mulher, no tempo de serviço exercido
até 16/12/1998;



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

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


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



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



20 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



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

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


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



25 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



Idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites estabelecidos no
art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade
para cada ano de contribuição que exceder 30 ou 35 anos de contribuição,
conforme o sexo do servidor.
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6.

PREMISSAS ATUARIAIS

As hipóteses atuariais compreendem o conjunto de premissas que serão utilizadas na
reavaliação para determinar o comportamento das variáveis envolvidas na quantificação
das obrigações previdenciárias do RPPS.
As hipóteses atuariais empregadas neste estudo foram definidas em conformidade com o
disposto na Portaria nº 403/08:


Taxa anual de juros real a ser utilizada na determinação dos valores presentes
atuariais das obrigações e receitas futuras do regime próprio, bem como nas
projeções de ganhos financeiros futuros do patrimônio do regime próprio: 4%
a.a., para o Plano Previdenciário e 0%a.a. para o Plano Financeiro:


Tábuas biométricas que serão aplicadas para refletir a expectativa de
ocorrência de eventos de mortalidade, sobrevivência e entrada em invalidez:
Sobrevivência de válidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;





Mortalidade de válidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;



Sobrevivência de inválidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;



Mortalidade de inválidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;



Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas.

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



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



Crescimento Salarial por Produtividade: não há;



Crescimento Real dos Benefícios: sem crescimento anual;



Fator de Capacidade Salarial: 0,9765;



Fator de Capacidade de Benefícios: 0,9765;



Indexador do sistema previdencial: IPCA;



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



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



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



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

7.

REGIMES ATUARIAIS

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

DESCRIÇÃO DO CADASTRO

O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de segurados
vinculado ao RPPS, sendo todas as informações referentes a dezembro de 2018.
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9.

ESTATÍSTICAS DO UNIVERSO DE SEGURADOS DO RPPS

Esta reavaliação contemplou o universo de 14.693 servidores ativos com vínculo efetivo,
7.926 aposentados e 2.067 pensionistas, cujas estatísticas detalhadas foram apresentadas
no Relatório de Análise dos Dados Cadastrais.
Um resumo das características dos segurados está apresentado a seguir.
GRUPO
Previdenciário-Ativos
Previdenciário-Aposentados
Previdenciário-Pensionistas
Financeiro-Ativos
Financeiro-Aposentados
Financeiro-Pensionistas

QUANTIDADE
6.901
72
42
7.792
7.854
2.025

REMUNERAÇÃO
MÉDIA
R$ 4.319,20
R$ 4.124,62
R$ 2.395,85
R$ 6.106,52
R$ 6.658,83
R$ 4.480,21

IDADE MÉDIA
38,7
66,1
34,3
51,1
66,1
66,5

10. CONSISTÊNCIA DOS DADOS
Os dados utilizados nesta reavaliação atuarial foram submetidos aos processos usuais de
análise e crítica de dados.
As informações foram analisadas através de testes de consistência e consideradas de boa
qualidade.
Os dados relativos ao tempo de contribuição para outros regimes dos servidores ativos
que não foram informados pelo instituto tiveram que ser estimados com base nas
disposições legais pertinentes.
11. PASSIVO ATUARIAL
O Quadro seguinte apresenta o balanço atuarial calculado com base nas regras de cálculo,
elegibilidades e nas alíquotas vigentes em 31/12/2018, conforme informações enviadas
pelo órgão gestor do RPPS.
O balanço atuarial contempla apenas os benefícios estruturados em regime financeiro de
capitalização.
O plano de custeio utilizado no cálculo da situação atuarial do Instituto é composto pelas
seguintes alíquotas:
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11,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração de
contribuição;



11,00% para os servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do
benefício que excede ao teto do RGPS;



22,00% para o município, incidentes sobre as remunerações de contribuição dos
servidores ativos, a título de contribuição normal.
Tabela 1: Balanço Atuarial – Geração Atual – Plano Previdenciário

GERAÇÃO ATUAL
RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
(A) = (A.2 + A.3 – A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
(B) = (B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos
(Atuais Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)
VALOR PRESENTE DOS PARCELAMENTOS (C)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)
DÉFICIT ATUARIAL (D + C - A - B)
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VALOR ATUAL
1.555.307.288,05
1.471.829.856,30
1.675.872.974,03
1.651.005.727,24
24.867.246,79
3.319.988.863,53
2.699.454.171,06
620.534.692,47
168.147.700,52
340.433.733,72
83.477.431,75
83.477.431,75
52.926.872,81
31.421.600,87
871.041,93
0,00
0,00
659.272.059,15
-896.035.228,90
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Tabela 2: Balanço Atuarial – Plano Financeiro
GERAÇÃO ATUAL
RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
(A) = (A.2 + A.3 – A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
(B) = (B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos
(Atuais Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)
VALOR PRESENTE DOS PARCELAMENTOS (C)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)
DÉFICIT ATUARIAL (D + C - A - B)

VALOR ATUAL
30.737.577.932,13
13.573.237.660,12
1.998.017.052,93
1.413.141.659,11
584.875.393,82
18.377.822.237,19
14.687.370.809,52
3.690.451.427,67
808.698.067,89
3.615.265.592,03
17.164.340.272,01
17.164.340.272,01
12.879.826.412,05
4.895.007.271,15
610.493.411,19
0,00
0,00
124.158.530,82
-30.613.419.401,31

O Valor Presente dos Benefícios Futuros representa o somatório dos benefícios futuros
prometidos aos servidores e seus dependentes, quer estejam adquiridos ou não, fundados
ou não. Refere-se, pois, ao montante de recursos que deve estar reunido numa
determinada data para assegurar o pagamento de todos os benefícios prometidos a esses
segurados no futuro sem que haja a necessidade de qualquer outra contribuição adicional
ao plano.
O Valor Presente das Contribuições Futuras, por sua vez, representa o somatório das
contribuições futuras, a serem pagas pelos segurados e pelo ente municipal, devendo ser
suficiente para amortizar o correspondente ao Valor Presente dos Benefícios Futuros
desses indivíduos, considerando o período de atividade do servidor e o patrimônio líquido
existente na data da avaliação atuarial. Nos valores presentes das contribuições futuras
estão inseridas, ainda, as contribuições que serão arrecadadas dos aposentados e
pensionistas, pois segundo as determinações da Emenda Constitucional nº 41, esses
grupos deverão pagar contribuições sobre a parcela dos benefícios que exceder ao teto do
RGPS.
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A reserva matemática ou passivo atuarial representa a obrigação do fundo de previdência
para com os seus segurados e dependentes até a extinção da massa. Em outras palavras,
a reserva matemática é o montante que já deveria estar constituído no regime de
previdência se todas as hipóteses e premissas da avaliação atuarial tivessem sido
confirmadas na prática e se as contribuições normais e suplementares tivessem sido
corretamente aportadas. O confronto entre a reserva matemática e o valor do ativo líquido
do plano resultará na situação atuarial do regime de previdência, que poderá ser
superavitária, deficitária ou nula.
Os resultados foram agrupados em Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos,
sendo que o primeiro grupo representa os direitos e obrigações do regime de previdência
para com os indivíduos que ainda não estão em gozo de benefícios, compostos pelos
atuais servidores ativos e seus dependentes, bem como pelos futuros servidores ativos. O
grupo dos benefícios concedidos se refere aos atuais aposentados e pensionistas, que já
estão em gozo de benefícios.
O patrimônio líquido representa o total dos saldos de investimentos destinados aos
pagamentos de benefícios previdenciais e, na posição de 31/12/2018, eram de
R$ 659.272.059,15 para o Plano Previdenciário e de R$ 124.158.530,82 referente ao
Plano Financeiro.
Observa-se, como resultado da reavaliação atuarial, que o Instituto apresenta os seguintes
déficits

atuariais:

a)

R$

896.035.228,90

(Plano

Previdenciário);

e

b)

R$ 30.613.419.401,31 (Plano Financeiro).
12. RESULTADOS DA PROJEÇÃO ATUARIAL
As projeções atuariais para o período de 75 anos, conforme determina a legislação,
encontram-se listadas no anexo II deste relatório, considerando as taxas de contribuição
atualmente em vigor no regime de previdência municipal. No quadro estão apresentados
os valores estimados dos pagamentos e recebimentos do RPPS ao longo do período de 75
anos, considerando-se a população atual e futura de servidores ativos, inativos e
pensionistas. Também consta do referido quadro o valor esperado para o resultado
previdenciário em cada exercício futuro e para o saldo financeiro.
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A análise dos quadros de projeções atuariais revela que o Plano Previdenciário
apresentará insuficiências financeiras a partir de 2032, enquanto o Plano Financeiro terá
desequilíbrio financeiro já a partir de 2019, quando o montante anual das despesas com
benefícios e administrativa do RPPS ultrapassará o total de receitas de contribuições e
compensação previdenciária arrecadadas no exercício.
13. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Conforme prevê a Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação
financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência
estaduais e municipais, uma parcela do passivo atuarial é de responsabilidade do RGPS.
Nesta reavaliação os valores de compensação foram calculados com base no tempo de
contribuição estimado para os servidores ativos e limitados a 10% do valor atual dos
benefícios futuros.
14. CUSTOS DOS BENEFÍCIOS
Os quadros seguintes resumem as alíquotas de custos para o financiamento do regime de
previdência municipal.
Os custos apurados na Tabela 3 estão apresentados por tipo de benefício e são aqueles
que equilibram o regime de previdência face aos benefícios que o mesmo necessita pagar
aos seus segurados. Os valores representam os custos dos benefícios do plano, expressos
em percentagens incidentes sobre as remunerações de contribuição dos servidores ativos.
Para efeito de cálculo do custo, os benefícios dos aposentados e pensionistas foram
considerados pelos valores líquidos, ou seja, deduzidos das contribuições que deverão
aportar ao regime de previdência.
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Tabela 3: Custos dos Benefícios
BENEFÍCIO
Aposentadoria programada
Aposentadoria por invalidez
Pensão de aposentadoria programada
Pensão de invalidez
Pensão de ativo
Despesas Administrativas*
Custo Total

CUSTEIO DE EQUILÍBRIO – PLANO
PREVIDENCIÁRIO (EM %)
22,45%
1,65%
3,30%
0,18%
2,06%
3,36%
33,00%

CUSTEIO DE EQUILÍBRIO –
PLANO FINANCEIRO (EM %)
24,03%
0,72%
4,89%
0,15%
1,21%
2,00%
33,00%

* Equivalem a 2% sobre as remunerações de contribuição dos ativos e benefícios de aposentados e
pensionistas.

15. PARECER ATUARIAL
A reavaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de
Campinas revelou a existência de um déficit atuarial, em relação à geração atual de
segurados, evidenciando a insuficiência do custeio atual frente às obrigações
previdenciárias assumidas pelo referido regime.
Conforme demonstrado no quadro do balanço atuarial, o regime de previdência do
município apresenta uma insuficiência atuarial, em relação à geração atual, de
R$ 896.035.228,90, relativo ao Plano Previdenciário, e R$ 30.613.419.401,31 referente
ao Plano Financeiro.
Com relação aos déficits atuariais registrados no DRAA 2019, que registra um superávit
de R$ 116.249.411,81 em relação ao Plano Previdenciário e de R$ 27.333.288.910,66
para o Plano Financeiro, observa-se que os resultados apresentados neste cenário-base
registram situações mais agravadas, decorrentes, dentre outras, da adoção de premissas
mais prudenciais para as tábuas de mortalidade, crescimento salarial e estimativa de
tempo de contribuição.
No caso das tábuas de mortalidade, usou-se, conforme conclusões dos estudos de
adequação de hipóteses, a tábua do IBGE, por sexo, com suavização de 14% nas taxas de
mortalidade, o que implica em sobrevida maior do que a tábua IBGE 2016 unissex usada
no DRAA 2019, ressaltando que a tábua adotada em nosso estudo, além de suavizada,
possui aderência à estrutura de gênero do Camprev, o que não é o caso da tábua unissex
usada no mencionado DRAA.
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Quanto ao crescimento real de salários, adotou-se taxas aderentes a diversos grupos
funcionais do Camprev, variáveis entre 2% a.a. e 4% a.a., ao contrário do que foi feito no
DRAA 2019, onde foi usada uma taxa única de1% a.a.
A terceira fonte explicativa da variação nos resultados decorre da estimativa do tempo de
contribuição de cada servidor, pois usamos em nossa análise a estimativa calculada com
base em idade de entrada igual a 25 anos. Infelizmente, as informações que constam no
DRAA não permitem identificar qual a estimativa adotada para elaboração daquele
demonstrativo.
No desenvolvimento da presente reavaliação foram utilizadas as premissas e hipóteses
atuariais relacionadas nesta avaliação atuarial, bem como a legislação constitucional,
federal e municipal que regulam o funcionamento dos regimes de previdência dos
servidores públicos e, em especial, do RPPS do município de Campinas.
O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de segurados
vinculado ao plano de benefícios, sendo todas as informações referentes a dezembro de
2018.
As idades médias projetadas de aposentadorias estão expressas abaixo.
Grupo
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não
Professores – Masculino
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não
Professores - Feminino
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada Professores - Masculino
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada Professores - Feminino

Plano
Previdenciário

Plano
Financeiro

60,4

60,7

55,7

56,6

55,2

56,4

51,5

52,7

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

k
12

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

1

valor atual na data da avaliação e 1V  valor atual posicionado doze meses após a data da
avaliação.
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O cálculo de 1V foi efetuado com base na projeção da reserva matemática para o final de
2019, considerando-se um ambiente inflacionário de 4,50% a.a., a taxa de juros adotada
na avaliação atuarial e os fluxos de contribuições, benefícios e despesas administrativas
estimadas para o período.
Os resultados da projeção das provisões matemáticas estão apresentados no quadro
seguinte.
PROJEÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – PLANO
PREVIDENCIÁRIO
NOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo
Prazo
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios
Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano
Previd. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a
Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder
do Plano Prev. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Plano de Amortização
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização
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jan/19

fev/19

mar/19

1.576.304.170,26

1.597.271.772,39

1.618.239.374,51

83.693.294,84

83.879.877,84

84.066.460,83

84.536.045,76

84.723.617,84

84.911.189,92

-

-

-

842.750,92

843.740,00

844.729,09

29.332,11

29.384,12

29.436,12

-

-

-

1.492.610.875,42

1.513.391.894,55

1.534.172.913,68

3.318.765.283,22

3.342.408.949,70

3.366.052.616,19

1.017.066.130,42

1.017.535.626,26

1.018.005.122,11

466.192.072,99

466.122.753,82

466.053.434,65

342.896.204,39

345.358.675,07

347.821.145,74

-

-

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

abr/19

mai/19

jun/19

1.639.206.976,64

1.660.174.578,76

1.681.142.180,89

84.253.043,82

84.439.626,82

84.626.209,81

85.098.761,99

85.286.334,07

85.473.906,15

-

-

-

845.718,17

846.707,26

847.696,34

29.488,13

29.540,14

29.592,15

-

-

-

1.554.953.932,81

1.575.734.951,94

1.596.515.971,08

3.389.696.282,67

3.413.339.949,15

3.436.983.615,63

1.018.474.617,95

1.018.944.113,80

1.019.413.609,65

465.984.115,48

465.914.796,31

465.845.477,15

350.283.616,42

352.746.087,09

355.208.557,77

-

-

-

-continuaçãoNOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo
Prazo
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios
Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano
Previd. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a
Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder
do Plano Prev. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano
Previdenciário do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Plano de Amortização
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização
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jul/19

ago/19

set/19

1.702.109.783,01

1.723.077.385,13

1.744.044.987,26

84.812.792,80

84.999.375,80

85.185.958,79

85.661.478,23

85.849.050,31

86.036.622,39

-

-

-

848.685,43

849.674,51

850.663,60

29.644,15

29.696,16

29.748,17

-

-

-

1.617.296.990,21

1.638.078.009,34

1.658.859.028,47

3.460.627.282,11

3.484.270.948,59

3.507.914.615,08

1.019.883.105,49

1.020.352.601,34

1.020.822.097,18

465.776.157,98

465.706.838,81

465.637.519,64

357.671.028,44

360.133.499,11

362.595.969,79

-

-

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

out/19

nov/19

dez/19

1.765.012.589,38

1.785.980.191,51

1.806.917.889,44

85.372.541,78

85.559.124,78

85.715.803,58

86.224.194,46

86.411.766,54

86.599.338,62

-

-

-

851.652,68

852.641,77

853.630,85

29.800,18

29.852,18

29.904,19

-

-

-

1.679.640.047,60

1.700.421.066,73

1.721.202.085,86

3.531.558.281,56

3.555.201.948,04

3.578.845.614,52

1.021.291.593,03

1.021.761.088,87

1.022.230.584,72

465.568.200,47

465.498.881,30

465.429.562,13

365.058.440,46

367.520.911,14

369.983.381,81

-

-

-

PROJEÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – PLANO FINANCEIRO
NOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo
Prazo
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios
Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano
Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro
do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a
Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder
do Plano Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro
do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano
Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano
Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
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jan/19

fev/19

mar/19

-

-

-

-

-

-

17.776.269.050,83

17.777.704.418,47

17.779.139.786,11

-

-

-

488.097.583,22

487.840.148,56

487.582.713,89

122.383.366,88

122.628.340,47

122.873.314,05

-

-

-

17.165.788.100,72

17.167.235.929,45

17.168.683.758,17

-

-

-

17.859.089.266,98

17.925.231.690,60

17.991.374.114,21

532.038.259,07

526.331.112,67

520.623.966,28

63.086.458,12

59.474.730,49

55.863.002,85

3.628.822.838,00

3.642.380.083,97

3.655.937.329,94

13.635.141.711,79

13.697.045.763,47

13.758.949.815,14
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-continuaçãoNOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Financ. do
RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do
RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano
Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do
RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira

abr/19

mai/19

jun/19

-

-

-

17.780.575.153,75

17.782.010.521,39

17.783.445.889,03

-

-

-

487.325.279,23

487.067.844,56

486.810.409,90

123.118.287,63

123.363.261,21

123.608.234,80

-

-

-

17.170.131.586,89
-

17.171.579.415,62
-

17.173.027.244,34
-

18.057.516.537,83

18.123.658.961,44

18.189.801.385,06

514.916.819,89

509.209.673,49

503.502.527,10

52.251.275,22

48.639.547,58

45.027.819,95

3.669.494.575,91

3.683.051.821,88

3.696.609.067,85

13.820.853.866,81

13.882.757.918,49

13.944.661.970,16

ago/19

set/19

-continuaçãoNOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Financ. do
RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do
RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano
Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do
RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
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jul/19
-

-

-

17.784.881.256,67

17.786.316.624,31

17.787.751.991,95

-

-

-

486.552.975,23

486.295.540,56

486.038.105,90

123.853.208,38

124.098.181,96

124.343.155,54

-

-

-

17.174.475.073,06
-

17.175.922.901,79
-

17.177.370.730,51
-

18.255.943.808,67

18.322.086.232,28

18.388.228.655,90

497.795.380,71

492.088.234,31

486.381.087,92

41.416.092,31

37.804.364,67

34.192.637,04

3.710.166.313,82

3.723.723.559,79

3.737.280.805,76

14.006.566.021,83

14.068.470.073,51

14.130.374.125,18
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-continuaçãoNOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Financ. do
RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do
RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano
Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do
RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira

out/19

nov/19

dez/19

-

-

-

17.789.187.359,59

17.790.622.727,23

17.792.058.094,87

-

-

-

485.780.671,23

485.523.236,57

485.265.801,90

124.588.129,13

124.833.102,71

125.078.076,29

-

-

-

17.178.818.559,23
-

17.180.266.387,96
-

17.181.714.216,68
-

18.454.371.079,51

18.520.513.503,13

18.586.655.926,74

480.673.941,53

474.966.795,13

469.259.648,74

30.580.909,40

26.969.181,77

23.357.454,13

3.750.838.051,73

3.764.395.297,70

3.777.952.543,67

14.192.278.176,85

14.254.182.228,53

14.316.086.280,20

As alíquotas praticadas pelo município na data desta reavaliação são:
a) 22,00% do município, incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, a
título de contribuição normal;
b) 11,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração de
contribuição; e
c) 11,00% dos servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do
benefício que excede ao teto do RGPS.
O custo dos benefícios assegurados pelo RPPS é de 33,00%, para o custo normal.
Os modelos previdenciários são arranjos concebidos para longo período de maturação e,
portanto, requerem planejamento de igual dimensão e ajustes imediatos, tão logo sejam
identificados problemas estruturais ou conjunturais que venham a desequilibrar
financeira, econômica e atuarialmente o regime. Assim, a manutenção do equilíbrio de
um fundo previdenciário requer constante e contínuo monitoramento das obrigações do
ente federativo e sua justa fundação.
Neste ponto a Constituição Federal determinou, com a modificação introduzida pela
Emenda Constitucional nº 20/98, o alcance e a manutenção do equilíbrio atuarial de todos
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os regimes previdenciários de entes públicos, sendo ratificada pela regulamentação dos
regimes de previdência dos servidores públicos, consoante a Lei nº 9.717/98.
Este é o nosso parecer.

Novembro de 2019.

Antonio Mário Rattes de Oliveira
Atuário - MIBA nº 1.162
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GLOSSÁRIO
Avaliação Atuarial – estudo técnico baseado em levantamento de dados estatísticos por
meio do qual o atuário procura mensurar os recursos necessários à garantia dos benefícios
oferecidos pelo plano.
Compensação Previdenciária (Comprev) – mecanismo que permite preservar em um
Regime de Previdência, pelo seu caráter contributivo, a responsabilidade pelo pagamento
de um benefício previdenciário. Consiste no acerto financeiro entre o Regime Geral de
Previdência (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência dos servidores (RPPS) da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Custo Normal – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste no “valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do
RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros e método de
financiamento adotado, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e
a data de início dos benefícios”.
Custo Suplementar – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste no “valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas,
destinadas à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficits
gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação da
metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de
ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas previdenciárias”.
Déficit Atuarial – indica, na dada da avaliação atuarial correspondente, a insuficiência
de cobertura do patrimônio do plano frente ao valor das obrigações futuras do plano,
expressas pelas suas provisões matemáticas.
Equilíbrio Atuarial – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste na “garantia de equivalência, a valor Presente, entre o fluxo das receitas
estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, em longo prazo”.
Equilíbrio Financeiro – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste na “garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do
RPPS em cada exercício financeiro”.
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Geração Atual – representa o universo dos atuais segurados do plano de benefícios,
incluindo ativos, assistidos e beneficiários.
Geração Futura – representa o universo de futuros segurados do plano de benefícios,
assim estimado para ingressarem em data posterior ao da avaliação, seguindo hipóteses
para sua estimação.
Nota Técnica Atuarial (NTA) – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de
dezembro de 2008, consiste no “documento exclusivo de cada RPPS que descreve de
forma clara e precisa as características gerais dos planos de benefícios, a formulação para
o cálculo do custeio e das reservas matemáticas previdenciárias, as suas bases técnicas e
premissas a serem utilizadas nos cálculos, contendo, no mínimo, os dados constantes do
Anexo desta Portaria”.
Plano de Custeio – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste na “definição das fontes de recursos necessárias para o financiamento dos
benefícios oferecidos pelo Plano de Benefícios e taxa de administração, representadas
pelas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem pagas pelo Ente federativo, pelos
servidores ativos e inativos e pelos pensionistas ao respectivo RPPS e aportes necessários
ao alcance do equilíbrio financeiro e atuarial, com detalhamento do custo normal e
suplementar”.
Plano de Equacionamento – documento técnico, de responsabilidade do atuário, no qual
descreve as regras para equacionamento de déficit atuarial, incluindo critérios, alíquotas
de contribuição extraordinária de participantes e de assistidos, forma e extensão de
pagamento destas contribuições. Referido plano deve refletir, na data da avaliação, o valor
Presente do fluxo de contribuições futuras.
Plano Financeiro – corresponde ao fluxo financeiro de pagamentos em regime de
repartição (orçamentário) após segmentação de massa.
Premissas Atuariais – conjunto de parâmetros ou premissas, podendo ser divididas em
hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, extraídas das
características dos participantes e assistidos e do próprio plano de benefícios, e utilizadas
pelo atuário na avaliação atuarial com a finalidade de calcular as provisões matemáticas.
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Provisões Matemáticas (ou reservas matemáticas) – obrigações previdenciárias do
plano, consiste do valor Presente atuarial do plano de benefícios, deduzidas de valores
Presentes a constituir.
Regime de Origem – segundo definição da Portaria MPAS n° 6.209, de 16 de dezembro
de 1999, consiste no “regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve
vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus
dependentes”.
Regime de Repartição Simples (RRS) – consiste em um regime de financiamento de
seguridade em que não há formação de reservas, sendo a totalidade da despesa
previdenciária custeada pela receita previdenciária, além do repasse para cobertura da
insuficiência financeira feita pelo Tesouro do respectivo Ente, no caso de apresentar
déficit financeiro no exercício.
Regime Financeiro de Capitalização (RFC) – Regime que objetiva fixar taxas de
custeio uniformes por um período de tempo capazes de garantir a geração de receitas
equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios
iniciados durante o mesmo período de tempo.
Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura (RCC) – Regime que
objetiva fixar taxas de custeio capazes de garantir a geração de receitas equivalentes ao
fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados no
exercício.
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – é o regime obrigatório para todos
trabalhadores que exercem atividades remuneradas que abrangem as empresas privadas e
todas as pessoas que trabalham por conta própria e contribuem para a previdência (INSS).
Este Regime possui caráter contributivo e de filiação obrigatória. Dentre os contribuintes,
encontram-se os empregadores, empregados assalariados, domésticos, autônomos,
contribuintes individuais e trabalhadores rurais. O Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) tem suas políticas elaboradas pelo Ministério da Fazenda (MF) e executadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal a ele vinculada.
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Regime Instituidor – segundo definição da Portaria MPAS n° 6.209, de 16 de dezembro
de 1999, consiste no “regime previdenciário responsável pela concessão e pagamento de
benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado, servidor público ou a
seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição devidamente certificado pelo
regime de origem, com base na contagem recíproca prevista no art. 94 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991”.
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – regimes instituídos por entidades
públicas –Institutos de Previdência ou Fundos Previdenciários – de filiação obrigatória
para os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Repasse para cobertura da insuficiência financeira – consiste no repasse financeiro do
Ente para o RPPS para pagamento do custo suplementar do plano, quando em déficit
financeiro.
Segmentação de massas ou segregação de massas – conforme definição da Portaria
MPS n° 403, de dezembro de 2008, consiste na “separação dos segurados vinculados ao
RPPS em grupos distintos que integrarão o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário”.
Solvência Atuarial (patrimonial ou econômica) – situação na qual o plano de benefícios
reúne, em determinada data de avaliação, patrimônio de cobertura suficiente para honrar
todas as obrigações futuras do plano de benefícios.
Solvência Financeira – situação na qual o plano de benefícios reúne, em todas as datas
futuras da análise, patrimônio líquido suficiente para honrar o fluxo de obrigações do
plano de benefícios.
Superávit Atuarial (superávit técnico) – indica, na dada da avaliação atuarial
correspondente, a suficiência de cobertura do patrimônio do plano frente ao valor das
provisões matemáticas.
Taxa de juros atuarial (taxa real anual de juros) – traduz a expectativa de retorno dos
investimentos no mercado, dentro da perspectiva de longo prazo, deduzidas as despesas
com a administração de investimentos, comissões de corretagem, custódia, tributos,
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perdas e todo e qualquer custo ou ônus incidente sobre o retorno ou sobre o principal
desses investimentos.
Testes de Aderência – compreende estudos técnicos com o emprego de metodologias
estatísticas e atuariais que visam certificar a validade do emprego de premissas e hipóteses
nas avaliações atuariais.
Transposição entre Regimes – consiste na transposição do regime jurídico de
contratação de determinados órgãos da administração pública de celetista para estatutário,
ou vice-versa, para se verificar a adequabilidade jurídica, econômica, financeira e atuarial
do regime.
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ANEXO I: PROJEÇÕES ATUARIAIS – QUANTITATIVOS – PLANOS
PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO
PLANO PREVIDENCIÁRIO
Ano
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
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Ativos
6.799
6.774
6.747
6.688
6.554
6.421
6.322
6.167
5.981
5.810
5.516
5.280
5.055
4.834
4.623
4.392
4.117
3.837
3.562
3.269
2.975
2.652
2.340
2.025
1.766
1.496
1.238
978
770
603
441
314
213
136
81
45
23
12
3
2
1
1
-

Futuros
Aposentados
103
205
306
370
488
635
766
1.017
1.210
1.389
1.563
1.724
1.902
2.121
2.342
2.555
2.782
3.008
3.259
3.495
3.730
3.907
4.090
4.258
4.423
4.532
4.597
4.652
4.667
4.651
4.607
4.537
4.442
4.329
4.199
4.063
3.916
3.763
3.606
3.447
3.283
3.118
2.951
2.783
2.615

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos Aposentados
17
71
26
70
37
70
47
69
58
68
69
67
80
65
92
64
103
63
114
62
124
60
133
59
141
57
150
55
158
54
167
52
175
50
183
48
190
46
197
44
204
42
210
40
215
38
219
36
222
34
224
32
226
30
226
28
226
26
224
24
222
23
219
21
215
19
211
17
206
16
200
14
195
13
189
12
182
10
176
9
169
8
163
7
156
6
149
6
141
5
134
4
127
4
120
3

Atuais
Pensões
42
42
42
41
41
41
41
41
40
40
40
39
39
39
38
38
38
37
37
36
36
35
35
34
34
33
33
32
31
31
30
29
29
28
27
27
26
25
25
24
23
23
22
21
21
20
20
19

Futuras
Pensões
31
48
66
85
104
125
147
171
195
221
247
276
305
336
367
400
435
470
506
543
581
620
659
699
739
778
818
857
896
934
970
1.006
1.040
1.071
1.101
1.128
1.152
1.174
1.191
1.205
1.214
1.219
1.220
1.215
1.205
1.190
1.169
1.143

89

Ano

Ativos

2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093

-

Futuros
Aposentados
2.447
2.280
2.116
1.954
1.795
1.641
1.491
1.347
1.208
1.076
951
834
724
622
529
444
368
301
242
191
148
112
83
60
42
28
18

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos Aposentados
112
3
105
2
98
2
91
2
83
1
77
1
70
1
63
1
57
1
51
1
45
0
40
0
35
0
30
0
26
0
22
0
18
0
15
0
12
0
10
0
7
0
6
0
4
0
3
0
2
0
1
0
1
0

Atuais
Pensões
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
12
11
11
10
10
10
9
9
8
8
7
7
7

Futuras
Pensões
1.112
1.075
1.034
988
938
884
827
767
706
644
582
521
461
404
349
298
251
209
171
138
109
85
64
48
35
25
17

Atuais
Pensões
1.955
1.895
1.833
1.771
1.708
1.644
1.581
1.518
1.455
1.392
1.330
1.269
1.209
1.150
1.092
1.036
981
928
876
826
778
732
687

Futuras
Pensões
356
529
698
863
1.022
1.176
1.324
1.465
1.600
1.727
1.847
1.958
2.062
2.156
2.241
2.317
2.382
2.438
2.484
2.520
2.545
2.559
2.563

PLANO FINANCEIRO
Ano
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
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Ativos
5.411
5.378
5.341
5.231
4.787
4.329
3.885
3.428
3.015
2.632
2.291
1.972
1.696
1.414
1.175
932
747
603
461
333
219
136
89

Futuros
Aposentados
2.264
2.641
3.028
3.399
3.778
4.111
4.410
4.663
4.889
5.067
5.247
5.378
5.507
5.572
5.590
5.599
5.587
5.555
5.484
5.371

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos Aposentados
22
7.695
34
7.528
48
7.355
63
7.175
77
6.987
90
6.793
102
6.593
113
6.386
123
6.173
131
5.955
138
5.732
145
5.505
150
5.274
155
5.040
158
4.804
160
4.567
162
4.329
163
4.091
163
3.854
162
3.618
160
3.386
158
3.156
155
2.931
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Ano
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093

CI 5334

Ativos
50
21
12
5
3
-

Futuros
Aposentados
5.244
5.098
4.927
4.747
4.557
4.361
4.159
3.953
3.744
3.533
3.321
3.108
2.897
2.688
2.482
2.280
2.084
1.893
1.709
1.533
1.366
1.208
1.061
923
797
681
577
483
401
328
266
212
167
129
99
73
53
38
26
17
11
7
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos Aposentados
152
2.711
149
2.497
145
2.289
141
2.089
136
1.898
132
1.715
127
1.541
122
1.377
117
1.223
111
1.080
106
947
100
825
95
713
89
612
83
521
77
439
72
367
66
304
60
249
55
201
50
161
45
127
40
99
35
76
31
58
27
43
23
32
19
23
16
17
14
12
11
9
9
6
7
5
6
3
4
2
3
2
2
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Atuais
Pensões
645
604
566
529
495
462
431
402
374
348
324
302
281
261
243
226
210
196
183
171
160
150
140
132
124
117
110
104
99
94
89
85
81
78
74
71
68
65
62
59
56
53
51
48
45
43
40
38
35
33
30
28

Futuras
Pensões
2.557
2.540
2.513
2.476
2.430
2.374
2.310
2.238
2.159
2.073
1.981
1.884
1.783
1.678
1.571
1.462
1.353
1.244
1.136
1.030
928
829
735
647
564
488
419
356
299
249
205
167
134
106
83
63
47
34
24
17
11
7
4
3
1
1
0
0
0
0
0
0
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ANEXO II: PROJEÇÕES ATUARIAIS – FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS –
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Ano
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069

CI 5334

Despesas
Previdenciais (R$)
7.376.274,87
8.647.014,32
10.012.970,57
17.481.048,02
24.697.840,18
32.052.108,82
37.581.878,80
46.511.929,57
55.674.722,81
64.582.918,42
79.873.856,17
91.707.595,59
103.463.250,55
115.092.594,97
126.306.853,38
138.742.871,47
153.358.989,61
168.918.735,95
183.415.319,31
198.522.124,29
213.826.667,15
230.444.046,96
246.102.721,12
262.484.383,71
275.431.495,53
289.165.471,04
301.393.387,44
313.750.341,64
322.644.481,37
328.307.574,60
333.374.372,63
336.573.996,58
337.536.273,92
336.694.103,24
334.036.649,21
330.130.192,26
324.902.507,71
318.484.791,76
311.546.932,75
303.773.250,86
295.483.548,82
286.679.712,63
277.418.046,40
267.671.932,83
257.478.417,85
246.861.596,54
235.851.529,79
224.485.451,34
212.807.641,05
200.869.288,70
188.727.130,52

Receitas de
Contribuições
(R$)
116.328.151,81
117.026.410,47
117.695.037,45
117.699.609,61
116.134.385,76
114.516.859,25
113.506.398,56
111.251.435,89
108.914.874,66
106.628.470,27
101.853.069,76
98.417.395,54
94.908.589,92
91.339.505,54
87.903.112,36
83.903.175,28
78.989.970,12
73.623.640,63
68.555.510,60
63.151.713,33
57.508.937,27
51.232.046,44
45.188.485,95
38.690.670,37
33.333.476,24
27.529.216,75
22.106.463,63
16.439.173,14
11.948.830,99
8.527.148,81
5.167.215,86
2.340.356,18
221.122,58
(1.366.031,57)
(2.416.501,29)
(3.158.145,95)
(3.554.431,32)
(3.657.617,38)
(3.739.578,64)
(3.674.842,87)
(3.591.310,43)
(3.488.858,73)
(3.387.958,04)
(3.273.259,12)
(3.152.727,91)
(3.026.650,51)
(2.895.392,54)
(2.759.407,36)
(2.619.236,83)
(2.475.507,69)
(2.328.921,71)

Compensação
Previdenciária
(R$)
1.228.033,58
2.496.992,69
3.817.238,27
4.612.119,50
6.119.174,17
7.816.070,63
9.323.955,28
12.312.048,11
14.451.666,32
16.315.559,53
17.956.612,23
19.357.033,70
20.742.790,22
22.137.330,10
23.544.711,79
24.712.234,96
25.800.095,26
26.777.979,25
27.754.736,81
28.552.753,92
29.303.095,33
29.725.827,70
29.967.012,56
30.088.637,55
30.123.949,50
29.922.959,50
29.587.050,35
29.154.277,09
28.624.741,00
28.006.177,23
27.315.736,18
26.542.384,17
25.713.280,62
24.835.933,28
23.914.292,99
22.952.494,84
21.954.649,47
20.925.136,15
19.868.882,24
18.791.251,36
17.698.016,72
16.595.317,74
15.489.518,12
14.387.101,90
13.294.690,02
12.218.906,22
11.166.136,44
10.142.341,16

Resultado no
Ano (R$)
108.951.876,94
108.379.396,14
107.682.066,88
101.446.595,17
93.933.538,27
86.281.988,70
80.536.639,26
70.858.680,49
61.056.222,48
51.369.507,13
34.291.261,71
21.161.466,27
7.760.898,91
(5.796.477,20)
(19.046.707,33)
(34.096.905,97)
(52.231.689,39)
(71.750.383,53)
(90.147.573,75)
(109.570.315,70)
(129.539.750,62)
(151.457.263,71)
(172.361.481,25)
(194.490.618,01)
(212.372.191,60)
(231.669.241,73)
(249.198.286,27)
(267.187.219,01)
(280.772.690,88)
(290.193.375,44)
(299.052.879,68)
(305.608.899,40)
(309.308.974,10)
(310.744.398,64)
(309.910.766,34)
(307.575.057,59)
(303.621.005,75)
(298.228.116,15)
(292.334.016,55)
(285.493.444,25)
(278.149.723,10)
(270.299.689,11)
(262.014.753,08)
(253.247.175,23)
(244.035.828,02)
(234.398.728,92)
(224.359.820,43)
(213.950.168,68)
(203.207.971,66)
(192.178.659,95)
(180.913.711,07)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
794.594.818,46
934.758.007,34
1.079.830.394,51
1.224.470.205,46
1.367.382.551,95
1.508.359.842,73
1.649.230.875,69
1.786.058.791,21
1.918.557.365,34
2.046.669.167,08
2.162.827.195,47
2.270.501.749,56
2.369.082.718,44
2.458.049.549,98
2.537.324.824,65
2.604.720.911,66
2.656.678.058,74
2.691.194.797,56
2.708.695.015,71
2.707.472.500,63
2.686.231.650,03
2.642.223.652,32
2.575.551.117,17
2.484.082.543,84
2.371.073.654,00
2.234.247.358,43
2.074.418.966,50
1.890.208.506,15
1.685.044.155,51
1.462.252.546,29
1.221.689.768,46
964.948.459,80
694.237.424,09
411.262.522,42
117.802.256,98
(185.060.710,33)
(303.621.005,75)
(298.228.116,15)
(292.334.016,55)
(285.493.444,25)
(278.149.723,10)
(270.299.689,11)
(262.014.753,08)
(253.247.175,23)
(244.035.828,02)
(234.398.728,92)
(224.359.820,43)
(213.950.168,68)
(203.207.971,66)
(192.178.659,95)
(180.913.711,07)
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Ano
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093

CI 5334

Despesas
Previdenciais (R$)
176.442.188,75
164.080.060,53
151.710.932,79
139.408.764,21
127.251.466,77
115.320.505,71
103.698.672,64
92.468.341,24
81.709.542,23
71.497.331,40
61.899.623,69
52.975.686,22
44.774.842,33
37.334.416,53
30.677.064,00
24.808.908,82
19.719.610,89
15.383.300,53
11.759.334,17
8.793.825,32
6.422.603,25
4.574.720,55
3.175.295,63
2.148.182,83

Receitas de
Contribuições
(R$)
(2.180.246,08)
(2.030.307,72)
(1.879.984,59)
(1.730.197,61)
(1.581.918,05)
(1.436.158,13)
(1.293.939,66)
(1.156.276,68)
(1.024.154,44)
(898.507,85)
(780.191,55)
(669.954,63)
(568.431,98)
(476.122,21)
(393.343,66)
(320.200,26)
(256.578,56)
(202.160,70)
(156.444,48)
(118.773,60)
(88.372,40)
(64.385,41)
(45.916,20)
(32.066,77)

Compensação
Previdenciária
(R$)
9.152.909,88
8.202.606,79
7.295.702,79
6.436.020,80
5.627.029,12
4.871.940,12
4.173.531,38
3.534.000,58
2.954.863,08
2.436.745,21
1.979.283,83
1.581.174,40
1.240.265,87
953.588,50
717.325,82
526.864,21
376.987,41
262.141,19
176.658,32
114.989,79
71.982,81
43.114,40
24.576,33
13.260,63

Resultado no
Ano (R$)
(169.469.524,95)
(157.907.761,46)
(146.295.214,58)
(134.702.941,01)
(123.206.355,71)
(111.884.723,72)
(100.819.080,92)
(90.090.617,35)
(79.778.833,60)
(69.959.094,04)
(60.700.531,41)
(52.064.466,45)
(44.103.008,44)
(36.856.950,24)
(30.353.081,84)
(24.602.244,87)
(19.599.202,04)
(15.323.320,04)
(11.739.120,33)
(8.797.609,13)
(6.438.992,84)
(4.595.991,57)
(3.196.635,50)
(2.166.988,96)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
(169.469.524,95)
(157.907.761,46)
(146.295.214,58)
(134.702.941,01)
(123.206.355,71)
(111.884.723,72)
(100.819.080,92)
(90.090.617,35)
(79.778.833,60)
(69.959.094,04)
(60.700.531,41)
(52.064.466,45)
(44.103.008,44)
(36.856.950,24)
(30.353.081,84)
(24.602.244,87)
(19.599.202,04)
(15.323.320,04)
(11.739.120,33)
(8.797.609,13)
(6.438.992,84)
(4.595.991,57)
(3.196.635,50)
(2.166.988,96)
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ANEXO III: PROJEÇÕES ATUARIAIS – FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS –
PLANO FINANCEIRO

Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069

814.034.066,13
810.258.857,68
805.730.165,89
985.979.188,65
1.013.056.611,58
1.040.210.179,27
1.065.288.938,17
1.093.624.385,27
1.112.760.693,02
1.129.292.655,33
1.140.758.910,45
1.148.566.533,20
1.149.343.408,98
1.148.957.393,49
1.144.543.193,91
1.137.414.020,25
1.122.935.696,91
1.104.265.026,96
1.083.525.583,03
1.060.539.077,37
1.035.678.786,57
1.006.824.172,47
973.702.787,41
939.521.749,02
903.792.407,61
866.135.192,61
827.616.770,09
788.336.005,97
748.595.395,19
708.428.000,45
668.125.038,56
627.854.168,78
587.781.676,14
548.072.016,59
508.891.894,25
470.408.848,42
432.787.938,13
396.194.421,68
360.790.482,14
326.729.388,81
294.150.207,68
263.177.577,44
233.922.182,99
206.479.942,42
180.929.271,69
157.330.307,59
135.722.200,83
116.119.261,07
98.508.199,92
82.846.554,97
69.063.758,85

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
166.843.538,81
167.082.142,58
167.219.424,53
171.368.577,61
160.638.141,29
149.349.308,49
138.164.139,41
125.691.577,88
115.129.556,25
104.841.100,44
95.519.848,59
86.674.195,12
79.345.596,52
71.854.150,18
65.045.810,98
58.482.100,10
53.525.115,07
49.404.946,26
45.373.728,23
41.605.132,75
37.940.854,81
35.083.260,24
33.145.828,49
31.186.007,83
29.385.341,45
27.912.954,17
26.473.757,04
25.073.487,87
23.662.112,78
22.285.309,85
20.906.858,94
19.532.778,45
18.169.052,32
16.821.628,22
15.496.665,58
14.200.459,79
12.939.283,10
11.719.419,22
10.547.035,62
9.427.879,70
8.366.965,51
7.368.522,36
6.436.072,03
5.572.426,61
4.779.621,10
4.058.929,35
3.410.745,16
2.834.475,58
2.328.479,92
1.889.981,19
1.515.157,01

Compensação
Previdenciária
(R$)
68.749.888,93
77.316.136,31
85.473.933,87
92.572.805,29
99.374.596,07
105.191.966,29
109.870.721,27
113.824.642,13
116.581.145,03
118.250.820,55
119.451.958,10
120.027.157,37
120.167.786,71
119.747.720,34
118.883.969,71
117.619.640,44
116.004.144,46
114.037.344,34
111.754.460,30
109.207.089,18
106.404.741,54
103.349.053,72
100.044.873,33
96.497.114,44
92.715.037,00
88.712.029,96
84.505.972,27
80.119.362,08
75.578.652,55
70.914.205,44
66.159.468,49
61.350.466,02
56.525.104,10
51.722.334,18
46.981.512,00
42.341.539,90
37.839.894,71
33.511.722,88
29.389.330,23
25.502.202,96
21.876.577,36
18.534.420,40
15.492.817,20
12.763.378,85
10.351.256,86
8.254.447,80
6.463.660,70
4.963.167,10

Resultado no Ano (R$)
(647.190.527,32)
(643.176.715,10)
(638.510.741,37)
(745.860.722,11)
(775.102.333,98)
(805.386.936,91)
(834.551.993,46)
(868.558.211,31)
(892.439.170,47)
(914.580.833,61)
(931.414.419,73)
(945.311.193,05)
(951.746.991,91)
(957.651.285,21)
(959.470.225,57)
(958.764.133,44)
(949.662.861,51)
(935.976.110,99)
(920.532.214,36)
(902.929.800,16)
(883.700.587,41)
(859.986.451,93)
(831.349.869,74)
(801.930.999,65)
(771.058.012,44)
(738.177.365,10)
(704.645.898,62)
(670.547.481,10)
(636.221.252,44)
(601.636.718,33)
(567.098.817,53)
(532.742.737,78)
(498.698.418,38)
(465.090.919,89)
(432.044.762,65)
(399.683.284,53)
(368.126.320,85)
(337.493.490,46)
(307.901.906,62)
(279.461.614,41)
(252.271.519,29)
(226.419.724,84)
(201.983.908,00)
(179.030.938,45)
(157.615.230,19)
(137.778.561,04)
(119.548.076,82)
(102.933.528,64)
(87.925.272,20)
(74.492.913,08)
(62.585.434,74)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
(523.031.996,50)
(643.176.715,10)
(638.510.741,37)
(745.860.722,11)
(775.102.333,98)
(805.386.936,91)
(834.551.993,46)
(868.558.211,31)
(892.439.170,47)
(914.580.833,61)
(931.414.419,73)
(945.311.193,05)
(951.746.991,91)
(957.651.285,21)
(959.470.225,57)
(958.764.133,44)
(949.662.861,51)
(935.976.110,99)
(920.532.214,36)
(902.929.800,16)
(883.700.587,41)
(859.986.451,93)
(831.349.869,74)
(801.930.999,65)
(771.058.012,44)
(738.177.365,10)
(704.645.898,62)
(670.547.481,10)
(636.221.252,44)
(601.636.718,33)
(567.098.817,53)
(532.742.737,78)
(498.698.418,38)
(465.090.919,89)
(432.044.762,65)
(399.683.284,53)
(368.126.320,85)
(337.493.490,46)
(307.901.906,62)
(279.461.614,41)
(252.271.519,29)
(226.419.724,84)
(201.983.908,00)
(179.030.938,45)
(157.615.230,19)
(137.778.561,04)
(119.548.076,82)
(102.933.528,64)
(87.925.272,20)
(74.492.913,08)
(62.585.434,74)
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Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093

57.062.755,75
46.722.128,30
37.902.636,22
30.456.514,28
24.234.430,18
19.092.403,41
14.896.159,73
11.519.849,37
8.846.207,45
6.766.072,24
5.179.918,51
3.997.890,88
3.137.632,59
2.525.058,35
2.095.742,26
1.796.559,48
1.585.650,82
1.431.689,21
1.311.985,31
1.211.322,28
1.120.568,39
1.034.970,26
952.447,00
872.204,13

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
1.199.250,74
936.712,84
721.544,68
547.701,67
409.320,91
300.925,43
217.556,60
154.712,39
108.360,23
74.980,73
51.576,61
35.633,86
25.074,84
18.265,61
13.968,81
11.280,50
9.571,65
8.425,59
7.581,08
6.886,36
6.263,13
5.678,35
5.121,30
4.587,82

Compensação
Previdenciária
(R$)
3.731.921,19
2.743.870,16
1.969.203,24
1.376.740,45
935.496,81
616.001,13
391.603,59
239.142,61
139.398,63
76.993,43
39.932,75
19.251,97
8.531,49
3.434,11
1.244,65
402,94
115,73
29,12
6,13
1,02
0,14
0,02
0,00
-

Resultado no Ano (R$)
(52.131.583,83)
(43.041.545,30)
(35.211.888,31)
(28.532.072,16)
(22.889.612,47)
(18.175.476,85)
(14.286.999,54)
(11.125.994,37)
(8.598.448,59)
(6.614.098,08)
(5.088.409,16)
(3.943.005,05)
(3.104.026,25)
(2.503.358,63)
(2.080.528,80)
(1.784.876,04)
(1.575.963,44)
(1.423.234,50)
(1.304.398,10)
(1.204.434,90)
(1.114.305,13)
(1.029.291,90)
(947.325,70)
(867.616,30)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
(52.131.583,83)
(43.041.545,30)
(35.211.888,31)
(28.532.072,16)
(22.889.612,47)
(18.175.476,85)
(14.286.999,54)
(11.125.994,37)
(8.598.448,59)
(6.614.098,08)
(5.088.409,16)
(3.943.005,05)
(3.104.026,25)
(2.503.358,63)
(2.080.528,80)
(1.784.876,04)
(1.575.963,44)
(1.423.234,50)
(1.304.398,10)
(1.204.434,90)
(1.114.305,13)
(1.029.291,90)
(947.325,70)
(867.616,30)
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ANEXO IV: CONTABILIZAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – PLANO
PREVIDENCIÁRIO E PLANO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSIDERANDO-SE
A ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NORMAL – GERAÇÃO ATUAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO
2.2.7.2.0.00.00
2.2.7.2.1.03.00
2.2.7.2.1.03.01
2.2.7.2.1.03.02
2.2.7.2.1.03.03
2.2.7.2.1.03.04
2.2.7.2.1.03.05
2.2.7.2.1.04.00
2.2.7.2.1.04.01
2.2.7.2.1.04.02
2.2.7.2.1.04.03
2.2.7.2.1.04.04
2.2.7.2.1.05.00
2.2.7.2.1.05.98

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

VALOR EM R$
1.555.307.288,05
83.477.431,75
84.348.473,68
841.761,83
29.280,10
1.471.829.856,30
3.295.121.616,75
1.016.596.634,57
466.261.392,16
340.433.733,72
-

DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSIDERANDO-SE
A ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NORMAL – GERAÇÃO ATUAL
PLANO FINANCEIRO
CÓDIGO
2.2.7.2.0.00.00
2.2.7.2.1.01.00
2.2.7.2.1.01.01
2.2.7.2.1.01.02
2.2.7.2.1.01.03
2.2.7.2.1.01.04
2.2.7.2.1.01.05
2.2.7.2.1.01.06
2.2.7.2.1.01.07
2.2.7.2.1.02.00
2.2.7.2.1.02.01
2.2.7.2.1.02.02
2.2.7.2.1.02.03
2.2.7.2.1.02.04
2.2.7.2.1.02.05
2.2.7.2.1.02.06
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CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira

VALOR EM R$
17.774.833.683,19
488.355.017,89
122.138.393,30
17.164.340.272,00
17.792.946.843,37
537.745.405,46
66.698.185,76
3.615.265.592,03
13.573.237.660,12
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1.

APRESENTAÇÃO

O ordenamento jurídico que disciplina os Regimes Próprios de Previdência Social da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstanciada nas Emendas
Constitucionais nºs 20, de 15/12/98, 41, de 19/12/2003, 47, de 05/07/2005, 70, de
29/03/2012 e 88, de 07/05/2015, nas Leis nºs 10.887, de 18/06/2004, e 9.717, de 27/11/98,
e demais normativos do Ministério da Economia (ME), instituiu um conjunto de ações de
cunho financeiro, econômico e atuarial a serem observadas pelos entes federativos.
A exigência de realização de estudo atuarial com o objetivo de monitorar o equilíbrio
econômico-financeiro presente e futuro dos respectivos regimes próprios visa assegurar
a necessária solvência para o cumprimento das obrigações previdenciárias que lhes são
pertinentes.
O estudo atuarial, conforme estabelecido na Lei nº 9.717/98, deve ser efetuado em cada
exercício, de forma a serem mensuradas as variações nas hipóteses atuariais, nos dados
financeiros e cadastrais ocorridas no período. Dessa forma, esta reavaliação atuarial
contempla a atualização da análise das obrigações e dos direitos futuros concernentes ao
RPPS do município de Campinas – SP, cabendo o estudo da sua dimensão e do seu
comportamento ao longo do período de 75 anos estimados pela legislação para operação
do referido regime.
Neste documento estão retratados os resultados da reavaliação atuarial com posição em
31/12/2018.
2.

OBJETIVO

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


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



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



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



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



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

Levando-se em conta a elaboração de projeções para o período de 75 anos, cumpre-nos
destacar que este estudo atuarial foi realizado dentro da visão prospectiva de ocorrência
dos fatos, consistindo, então, em uma análise de inferência do que se estima ser observado
ao longo deste período, razão pela qual os resultados devem ser interpretados dentro desta
ótica. Eventuais desvios entre o comportamento esperado e a verdadeira ocorrência dos
fatos relevantes aqui estimados poderão ocorrer, dada a natureza probabilística dos
eventos tratados na avaliação atuarial, o que reforça a necessidade de revisões anuais,
conforme prevê a Lei nº 9.717/98 ao exigir a reavaliação atuarial em cada balanço.
3.

CONDIÇÕES DE CONCESSÃO E VALORES DOS BENEFÍCIOS AMPARO LEGAL

O trabalho da reavaliação atuarial foi desenvolvido em observância à Constituição
Federal e demais leis infraconstitucionais, Resoluções e Portarias da Secretaria de
Previdência – Sprev, do Ministério da Economia, aplicáveis ao assunto, em especial
àquelas relacionadas a seguir:


Constituição Federal, art. 40;



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



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



Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004;

CI 5334

100



Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998;



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

4.



Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999;



Decreto 3.112, de 06 de julho de 1999;



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



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



Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);



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



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



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



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



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



Legislação Municipal que rege a matéria.

BENEFÍCIOS ASSEGURADOS

Os benefícios assegurados pelo Instituto são:


Aposentadoria por tempo de contribuição;



Aposentadoria por idade;



Aposentadoria por invalidez;



Aposentadoria compulsória; e



Pensão por morte.

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

ELEGIBILIDADES PARA A APOSENTADORIA PROGRAMADA

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


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



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



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



10 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



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

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


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



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



Tempo de contribuição igual, no mínimo, a:


35 anos, se homem, e 30, se mulher;



Um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo
que, na data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, faltaria para
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atingir o limite de tempo exigido para a aposentadoria integral (35 ou 30 anos,
conforme o sexo).


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



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

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


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



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



20 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



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

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


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



25 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



Idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites estabelecidos no
art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade
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para cada ano de contribuição que exceder 30 ou 35 anos de contribuição,
conforme o sexo do servidor.
6.

PREMISSAS ATUARIAIS

As hipóteses atuariais compreendem o conjunto de premissas que serão utilizadas na
reavaliação para determinar o comportamento das variáveis envolvidas na quantificação
das obrigações previdenciárias do RPPS.
As hipóteses atuariais empregadas neste estudo foram definidas em conformidade com o
disposto na Portaria nº 403/08:


Taxa anual de juros real a ser utilizada na determinação dos valores presentes
atuariais das obrigações e receitas futuras do regime próprio, bem como nas
projeções de ganhos financeiros futuros do patrimônio do regime próprio: 4%
a.a., para o Plano Previdenciário e 0%a.a. para o Plano Financeiro;


Tábuas biométricas que serão aplicadas para refletir a expectativa de
ocorrência de eventos de mortalidade, sobrevivência e entrada em invalidez:
Sobrevivência de válidos: IBGE-2016 unissex;





Mortalidade de válidos: IBGE-2016 unissex;



Sobrevivência de inválidos: IBGE-2016 unissex;



Mortalidade de inválidos: IBGE-2016 unissex;



Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas;

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



Crescimento Salarial por Mérito: 1,00%a.a.;



Crescimento Salarial por Produtividade: não há;



Crescimento Real dos Benefícios: sem crescimento anual;



Fator de Capacidade Salarial: 1,000;



Fator de Capacidade de Benefícios: 1,000;



Indexador do sistema previdencial: IPCA;
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Rotatividade (turn-over): 0% ao ano;



Reposição do Contingente de Servidores Ativos: não usada;



Idade de início da fase de contribuição ao regime previdenciário, para efeito de
cálculo do tempo passado de cada servidor e da compensação previdenciária:
utilizadas as informações da base de dados;



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



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

7.

REGIMES ATUARIAIS

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

DESCRIÇÃO DO CADASTRO

O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de segurados
vinculado ao RPPS, sendo todas as informações referentes a dezembro de 2018.
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9.

ESTATÍSTICAS DO UNIVERSO DE SEGURADOS DO RPPS

Esta reavaliação contemplou o universo de 14.693 servidores ativos com vínculo efetivo,
7.926 aposentados e 2.067 pensionistas, cujas estatísticas detalhadas foram apresentadas
no Relatório de Análise dos Dados Cadastrais.
Um resumo das características dos segurados está apresentado a seguir.
GRUPO
Previdenciário-Ativos
Previdenciário-Aposentados
Previdenciário-Pensionistas
Financeiro-Ativos
Financeiro-Aposentados
Financeiro-Pensionistas

QUANTIDADE
6.901
72
42
7.792
7.854
2.025

REMUNERAÇÃO
MÉDIA
R$ 4.319,20
R$ 4.124,62
R$ 2.395,85
R$ 6.106,52
R$ 6.658,83
R$ 4.480,21

IDADE MÉDIA
38,7
66,1
34,3
51,1
66,1
66,5

10. CONSISTÊNCIA DOS DADOS
Os dados utilizados nesta reavaliação atuarial foram submetidos aos processos usuais de
análise e crítica de dados.
As informações foram analisadas através de testes de consistência e consideradas de boa
qualidade.
Os dados relativos ao tempo de contribuição para outros regimes dos servidores ativos
que não foram informados pelo instituto tiveram que ser estimados com base nas
disposições legais pertinentes.
11. PASSIVO ATUARIAL
O Quadro seguinte apresenta o balanço atuarial calculado com base nas regras de cálculo,
elegibilidades e nas alíquotas vigentes em 31/12/2018, conforme informações enviadas
pelo órgão gestor do RPPS.
O balanço atuarial contempla apenas os benefícios estruturados em regime financeiro de
capitalização.
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O plano de custeio utilizado no cálculo da situação atuarial do Instituto é composto pelas
seguintes alíquotas:


11,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração de
contribuição;



11,00% para os servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do
benefício que excede ao teto do RGPS;



22,00% para o município, incidentes sobre as remunerações de contribuição dos
servidores ativos, a título de contribuição normal.
Tabela 1: Balanço Atuarial – Geração Atual – Plano Previdenciário

GERAÇÃO ATUAL
RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
(A) = (A.2 + A.3 – A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
(B) = (B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos
(Atuais Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)
VALOR PRESENTE DOS PARCELAMENTOS (C)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)
DÉFICIT ATUARIAL (D + C - A - B)

CI 5334

VALOR ATUAL
735.107.021,98
653.285.707,49
1.937.847.960,25
1.915.276.872,81
22.571.087,44
2.697.466.280,11
1.998.441.795,72
699.024.484,39
171.679.886,87
278.012.499,24
81.821.314,49
81.821.314,49
50.962.770,65
31.695.947,87
837.404,03
0,00
0,00
659.272.059,15
-75.834.962,83
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Tabela 2: Balanço Atuarial – Plano Financeiro
GERAÇÃO ATUAL
RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
(A) = (A.2 + A.3 – A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
(B) = (B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos
(Atuais Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)
VALOR PRESENTE DOS PARCELAMENTOS (C)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)
DÉFICIT ATUARIAL (D + C - A - B)

VALOR ATUAL
27.338.462.222,58
11.208.862.637,24
2.533.685.903,86
2.005.177.865,13
528.508.038,73
16.257.818.556,07
12.442.462.694,14
3.815.355.861,93
780.724.919,27
3.295.994.934,24
16.129.599.585,34
16.129.599.585,34
11.962.300.699,31
4.739.830.115,20
572.531.229,17
0,00
0,00
124.158.530,82
-27.214.303.691,76

O Valor Presente dos Benefícios Futuros representa o somatório dos benefícios futuros
prometidos aos servidores e seus dependentes, quer estejam adquiridos ou não, fundados
ou não. Refere-se, pois, ao montante de recursos que deve estar reunido numa
determinada data para assegurar o pagamento de todos os benefícios prometidos a esses
segurados no futuro sem que haja a necessidade de qualquer outra contribuição adicional
ao plano.
O Valor Presente das Contribuições Futuras, por sua vez, representa o somatório das
contribuições futuras, a serem pagas pelos segurados e pelo ente municipal, devendo ser
suficiente para amortizar o correspondente ao Valor Presente dos Benefícios Futuros
desses indivíduos, considerando o período de atividade do servidor e o patrimônio líquido
existente na data da avaliação atuarial. Nos valores presentes das contribuições futuras
estão inseridas, ainda, as contribuições que serão arrecadadas dos aposentados e
pensionistas, pois segundo as determinações da Emenda Constitucional nº 41, esses
grupos deverão pagar contribuições sobre a parcela dos benefícios que exceder ao teto do
RGPS.
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A reserva matemática ou passivo atuarial representa a obrigação do fundo de previdência
para com os seus segurados e dependentes até a extinção da massa. Em outras palavras,
a reserva matemática é o montante que já deveria estar constituído no regime de
previdência se todas as hipóteses e premissas da avaliação atuarial tivessem sido
confirmadas na prática e se as contribuições normais e suplementares tivessem sido
corretamente aportadas. O confronto entre a reserva matemática e o valor do ativo líquido
do plano resultará na situação atuarial do regime de previdência, que poderá ser
superavitária, deficitária ou nula.
Os resultados foram agrupados em Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos,
sendo que o primeiro grupo representa os direitos e obrigações do regime de previdência
para com os indivíduos que ainda não estão em gozo de benefícios, compostos pelos
atuais servidores ativos e seus dependentes, bem como pelos futuros servidores ativos. O
grupo dos benefícios concedidos se refere aos atuais aposentados e pensionistas, que já
estão em gozo de benefícios.
O patrimônio líquido representa o total dos saldos de investimentos destinados aos
pagamentos de benefícios previdenciais e, na posição de 31/12/2018, eram de
R$ 659.272.059,15 para o Plano Previdenciário e de R$ 124.158.530,82 referente ao
Plano Financeiro.
Observa-se, como resultado da reavaliação atuarial, que o Instituto apresenta os seguintes
déficits atuariais: a) R$ 75.834.962,83 (Plano Previdenciário); e b) R$ 27.214.303.691,76
(Plano Financeiro).
12. RESULTADOS DA PROJEÇÃO ATUARIAL
As projeções atuariais para o período de 75 anos, conforme determina a legislação,
encontram-se listadas no anexo II deste relatório, considerando as taxas de contribuição
atualmente em vigor no regime de previdência municipal. No quadro estão apresentados
os valores estimados dos pagamentos e recebimentos do RPPS ao longo do período de 75
anos, considerando-se a população atual e futura de servidores ativos, inativos e
pensionistas. Também consta do referido quadro o valor esperado para o resultado
previdenciário em cada exercício futuro e para o saldo financeiro.
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A análise dos quadros de projeções atuariais revela que o Plano Previdenciário
apresentará insuficiências financeiras a partir de 2037, enquanto o Plano Financeiro terá
desequilíbrio financeiro já a partir de 2019, quando o montante anual das despesas com
benefícios e administrativa do RPPS ultrapassará o total de receitas de contribuições e
compensação previdenciária arrecadadas no exercício.
13. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Conforme prevê a Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação
financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência
estaduais e municipais, uma parcela do passivo atuarial é de responsabilidade do RGPS.
Nesta reavaliação os valores de compensação foram calculados com base no tempo de
contribuição estimado para os servidores ativos e limitados a 10% do valor atual dos
benefícios futuros.
14. CUSTOS DOS BENEFÍCIOS
Os quadros seguintes resumem as alíquotas de custos para o financiamento do regime de
previdência municipal.
Os custos apurados na Tabela 3 estão apresentados por tipo de benefício e são aqueles
que equilibram o regime de previdência face aos benefícios que o mesmo necessita pagar
aos seus segurados. Os valores representam os custos dos benefícios do plano, expressos
em percentagens incidentes sobre as remunerações de contribuição dos servidores ativos.
Para efeito de cálculo do custo, os benefícios dos aposentados e pensionistas foram
considerados pelos valores líquidos, ou seja, deduzidos das contribuições que deverão
aportar ao regime de previdência.
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Tabela 3: Custos dos Benefícios
CUSTEIO DE EQUILÍBRIO –
PLANO PREVIDENCIÁRIO (EM %)
Aposentadoria programada
19,54%
Aposentadoria por invalidez
2,72%
Pensão de aposentadoria programada
3,29%
Pensão de invalidez
0,35%
Pensão de ativo
4,14%
Despesas Administrativas*
2,96%
Custo Total
33,00%
BENEFÍCIO

CUSTEIO DE EQUILÍBRIO –
PLANO FINANCEIRO (EM %)
16,16%
0,92%
3,46%
0,20%
1,60%
2,00%
33,00%

* Equivalem a 2% sobre as remunerações de contribuição dos ativos e benefícios de aposentados e
pensionistas.

15. PARECER ATUARIAL
A reavaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de
Campinas revelou a existência de um déficit atuarial, em relação à geração atual de
segurados, evidenciando a insuficiência do custeio atual frente às obrigações
previdenciárias assumidas pelo referido regime.
Conforme demonstrado no quadro do balanço atuarial, o regime de previdência do
município apresenta uma insuficiência atuarial, em relação à geração atual, de
R$ 75.834.962,83, relativo ao Plano Previdenciário, e R$ 27.214.303.691,76 referente ao
Plano Financeiro.
Com relação aos déficits atuariais registrados no DRAA 2019, que registra um superávit
de R$ 116.249.411,81 em relação ao Plano Previdenciário e de R$ 27.333.288.910,66
para o Plano Financeiro, observa-se que os resultados apresentados neste cenário-base
registram situações um pouco diferentes, que podem decorrer do tratamento dado às
regras de elegibilidades aos benefícios de aposentadoria, em especial dos professores,
pois ao analisarmos o DRAA 2019 identificamos que as idades médias projetadas para a
aposentadoria de servidores do magistério não divergem daquelas projetadas para os
demais servidores.
No desenvolvimento da presente reavaliação foram utilizadas as premissas e hipóteses
atuariais relacionadas nesta avaliação atuarial, bem como a legislação constitucional,
federal e municipal que regulam o funcionamento dos regimes de previdência dos
servidores públicos e, em especial, do RPPS do município de Campinas.
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O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de segurados
vinculado ao plano de benefícios, sendo todas as informações referentes a dezembro de
2018.
As idades médias projetadas de aposentadorias estão expressas abaixo.
Grupo
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não
Professores – Masculino
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não
Professores - Feminino
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada Professores - Masculino
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada Professores - Feminino

Plano
Previdenciário

Plano
Financeiro

64,0

63,0

59,1

58,7

60,9

62,0

56,6

55,8

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

k
12

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

1

valor atual na data da avaliação e 1V  valor atual posicionado doze meses após a data da
avaliação.
O cálculo de 1V foi efetuado com base na projeção da reserva matemática para o final de
2019, considerando-se um ambiente inflacionário de 4,50% a.a., a taxa de juros adotada
na avaliação atuarial e os fluxos de contribuições, benefícios e despesas administrativas
estimadas para o período.
Os resultados da projeção das provisões matemáticas estão apresentados no quadro
seguinte.
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PROJEÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – PLANO
PREVIDENCIÁRIO
NOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Previd. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do
RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano Prev.
do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS

jan/19
750.441.574,95
82.013.654,40
82.823.368,25
-

fev/19
765.747.811,87
82.177.678,27
82.988.017,98
-

mar/19
781.054.048,80
82.341.702,14
83.152.667,71
-

809.713,85

810.339,71

810.965,58

28.357,59

28.399,15

28.440,70

668.427.920,55

683.570.133,61

698.712.346,67

2.694.000.391,18 2.713.105.589,70 2.732.210.788,22
1.192.519.627,00 1.194.027.948,89 1.195.536.270,79

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

553.029.387,32

553.473.093,80

553.916.800,29

280.023.456,32
-

282.034.413,40
-

284.045.370,47
-

abr/19
796.360.285,73
82.505.726,00
83.317.317,44
-

mai/19
811.666.522,65
82.669.749,87
83.481.967,17
-

jun/19
826.972.759,58
82.833.773,74
83.646.616,90
-

811.591,44

812.217,30

812.843,16

28.482,26

28.523,81

28.565,37

713.854.559,72

728.996.772,78

744.138.985,84

-continuaçãoNOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Previd. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do
RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano Prev.
do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Plano de Amortização
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização
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2.751.315.986,73 2.770.421.185,25 2.789.526.383,77
1.197.044.592,69 1.198.552.914,58 1.200.061.236,48
554.360.506,77

554.804.213,26

555.247.919,75

286.056.327,55
-

288.067.284,63
-

290.078.241,71
-
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-continuaçãoNOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Previd. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do
RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano Prev.
do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS

jul/19
842.278.996,51
82.997.797,61
83.811.266,63
-

ago/19
857.585.233,43
83.161.821,48
83.975.916,36
-

set/19
872.891.470,36
83.325.845,35
84.140.566,09
-

813.469,02

814.094,88

814.720,75

28.606,92

28.648,47

28.690,03

759.281.198,90

774.423.411,96

789.565.625,02

2.808.631.582,29 2.827.736.780,81 2.846.841.979,33
1.201.569.558,38 1.203.077.880,27 1.204.586.202,17

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

555.691.626,23

556.135.332,72

556.579.039,20

292.089.198,78
-

294.100.155,86
-

296.111.112,94
-

out/19
888.197.707,29
83.489.869,21
84.305.215,82
-

nov/19
903.503.944,21
83.653.893,08
84.469.865,55
-

dez/19
918.781.366,45
83.789.102,26
84.634.515,28
-

815.346,61

815.972,47

816.598,33

28.731,58

28.773,14

28.814,69

804.707.838,07

819.850.051,13

834.992.264,19

-continuaçãoNOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Previd. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do
RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano Prev.
do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS
Plano Previdenciário - Plano de Amortização
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização
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2.865.947.177,84 2.885.052.376,36 2.904.157.574,88
1.206.094.524,07 1.207.602.845,96 1.209.111.167,86
557.022.745,69

557.466.452,17

557.910.158,66

298.122.070,02
-

300.133.027,09
-

302.143.984,17
-
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PROJEÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – PLANO FINANCEIRO
NOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Financ. do
RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano
Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira

jan/19

fev/19
-

16.697.911.140,05

mar/19
-

-

16.693.691.465,59 16.689.471.791,14

-

-

-

453.227.451,36

452.787.997,05

452.348.542,75

119.094.269,21

119.324.214,91

119.554.160,62

16.125.589.419,48
-

16.121.579.253,63 16.117.569.087,78
-

15.787.479.030,25

15.845.647.543,18 15.903.816.056,10

940.239.596,19

934.056.408,61

927.873.221,02

274.206.638,66

270.383.115,26

266.559.591,85

3.308.354.915,24
11.264.677.880,15

3.320.714.896,25 3.333.074.877,25
11.320.493.123,07 11.376.308.365,98

-continuaçãoNOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Financ. do
RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano
Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
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abr/19

mai/19
-

16.685.252.116,69

jun/19
-

-

16.681.032.442,23 16.676.812.767,78

-

-

-

451.909.088,44

451.469.634,13

451.030.179,82

119.784.106,32

120.014.052,03

120.243.997,74

16.113.558.921,93
-

16.109.548.756,08 16.105.538.590,23
-

15.961.984.569,03

16.020.153.081,95 16.078.321.594,88

921.690.033,43

915.506.845,84

909.323.658,26

262.736.068,45

258.912.545,04

255.089.021,64

3.345.434.858,25
11.432.123.608,90

3.357.794.839,26 3.370.154.820,26
11.487.938.851,81 11.543.754.094,73
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-continuaçãoNOME DA CONTA
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Financ. do
RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano
Financ. do RPPS
(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Financeiro do
RPPS
(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários
(-) Cobertura de insuficiência financeira

jul/19

ago/19
-

16.672.593.093,33

set/19
-

-

16.668.373.418,87 16.664.153.744,42

-

-

-

450.590.725,51

450.151.271,20

449.711.816,90

120.473.943,44

120.703.889,15

120.933.834,85

16.101.528.424,37
-

16.097.518.258,52 16.093.508.092,67
-

16.136.490.107,80

16.194.658.620,72 16.252.827.133,65

903.140.470,67

896.957.283,08

890.774.095,49

251.265.498,23

247.441.974,82

243.618.451,42

3.382.514.801,26
11.599.569.337,64

3.394.874.782,27 3.407.234.763,27
11.655.384.580,55 11.711.199.823,47

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

out/19

nov/19
-

16.659.934.069,97

dez/19
-

-

16.655.714.395,51 16.651.494.721,06

-

-

-

449.272.362,59

448.832.908,28

448.393.453,97

121.163.780,56

121.393.726,26

121.623.671,97

16.089.497.926,82
-

16.085.487.760,97 16.081.477.595,12
-

16.310.995.646,57

16.369.164.159,50 16.427.332.672,42

884.590.907,91

878.407.720,32

872.224.532,73

239.794.928,01

235.971.404,61

232.147.881,20

3.419.594.744,27
11.767.015.066,38

3.431.954.725,28 3.444.314.706,28
11.822.830.309,30 11.878.645.552,21

As alíquotas praticadas pelo município na data desta reavaliação são:
a) 22,00% do município, incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, a
título de contribuição normal;
b) 11,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração de
contribuição; e
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c) 11,00% dos servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do
benefício que excede ao teto do RGPS.
O custo dos benefícios assegurados pelo RPPS é de 33,00%, para o custo normal.
Os modelos previdenciários são arranjos concebidos para longo período de maturação e,
portanto, requerem planejamento de igual dimensão e ajustes imediatos, tão logo sejam
identificados problemas estruturais ou conjunturais que venham a desequilibrar
financeira, econômica e atuarialmente o regime. Assim, a manutenção do equilíbrio de
um fundo previdenciário requer constante e contínuo monitoramento das obrigações do
ente federativo e sua justa fundação.
Neste ponto a Constituição Federal determinou, com a modificação introduzida pela
Emenda Constitucional nº 20/98, o alcance e a manutenção do equilíbrio atuarial de todos
os regimes previdenciários de entes públicos, sendo ratificada pela regulamentação dos
regimes de previdência dos servidores públicos, consoante a Lei nº 9.717/98.
Este é o nosso parecer.

Novembro de 2019.

Antonio Mário Rattes de Oliveira
Atuário - MIBA nº 1.162
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GLOSSÁRIO
Avaliação Atuarial – estudo técnico baseado em levantamento de dados estatísticos por
meio do qual o atuário procura mensurar os recursos necessários à garantia dos benefícios
oferecidos pelo plano.
Compensação Previdenciária (Comprev) – mecanismo que permite preservar em um
Regime de Previdência, pelo seu caráter contributivo, a responsabilidade pelo pagamento
de um benefício previdenciário. Consiste no acerto financeiro entre o Regime Geral de
Previdência (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência dos servidores (RPPS) da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Custo Normal – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste no “valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do
RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros e método de
financiamento adotado, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e
a data de início dos benefícios”.
Custo Suplementar – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste no “valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas,
destinadas à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficits
gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação da
metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de
ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas previdenciárias”.
Déficit Atuarial – indica, na dada da avaliação atuarial correspondente, a insuficiência
de cobertura do patrimônio do plano frente ao valor das obrigações futuras do plano,
expressas pelas suas provisões matemáticas.
Equilíbrio Atuarial – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste na “garantia de equivalência, a valor Presente, entre o fluxo das receitas
estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, em longo prazo”.
Equilíbrio Financeiro – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste na “garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do
RPPS em cada exercício financeiro”.
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Geração Atual – representa o universo dos atuais segurados do plano de benefícios,
incluindo ativos, assistidos e beneficiários.
Geração Futura – representa o universo de futuros segurados do plano de benefícios,
assim estimado para ingressarem em data posterior ao da avaliação, seguindo hipóteses
para sua estimação.
Nota Técnica Atuarial (NTA) – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de
dezembro de 2008, consiste no “documento exclusivo de cada RPPS que descreve de
forma clara e precisa as características gerais dos planos de benefícios, a formulação para
o cálculo do custeio e das reservas matemáticas previdenciárias, as suas bases técnicas e
premissas a serem utilizadas nos cálculos, contendo, no mínimo, os dados constantes do
Anexo desta Portaria”.
Plano de Custeio – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste na “definição das fontes de recursos necessárias para o financiamento dos
benefícios oferecidos pelo Plano de Benefícios e taxa de administração, representadas
pelas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem pagas pelo Ente federativo, pelos
servidores ativos e inativos e pelos pensionistas ao respectivo RPPS e aportes necessários
ao alcance do equilíbrio financeiro e atuarial, com detalhamento do custo normal e
suplementar”.
Plano de Equacionamento – documento técnico, de responsabilidade do atuário, no qual
descreve as regras para equacionamento de déficit atuarial, incluindo critérios, alíquotas
de contribuição extraordinária de participantes e de assistidos, forma e extensão de
pagamento destas contribuições. Referido plano deve refletir, na data da avaliação, o valor
Presente do fluxo de contribuições futuras.
Plano Financeiro – corresponde ao fluxo financeiro de pagamentos em regime de
repartição (orçamentário) após segmentação de massa.
Premissas Atuariais – conjunto de parâmetros ou premissas, podendo ser divididas em
hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, extraídas das
características dos participantes e assistidos e do próprio plano de benefícios, e utilizadas
pelo atuário na avaliação atuarial com a finalidade de calcular as provisões matemáticas.
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Provisões Matemáticas (ou reservas matemáticas) – obrigações previdenciárias do
plano, consiste do valor Presente atuarial do plano de benefícios, deduzidas de valores
Presentes a constituir.
Regime de Origem – segundo definição da Portaria MPAS n° 6.209, de 16 de dezembro
de 1999, consiste no “regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve
vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus
dependentes”.
Regime de Repartição Simples (RRS) – consiste em um regime de financiamento de
seguridade em que não há formação de reservas, sendo a totalidade da despesa
previdenciária custeada pela receita previdenciária, além do repasse para cobertura da
insuficiência financeira feita pelo Tesouro do respectivo Ente, no caso de apresentar
déficit financeiro no exercício.
Regime Financeiro de Capitalização (RFC) – Regime que objetiva fixar taxas de
custeio uniformes por um período de tempo capazes de garantir a geração de receitas
equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios
iniciados durante o mesmo período de tempo.
Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura (RCC) – Regime que
objetiva fixar taxas de custeio capazes de garantir a geração de receitas equivalentes ao
fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados no
exercício.
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – é o regime obrigatório para todos
trabalhadores que exercem atividades remuneradas que abrangem as empresas privadas e
todas as pessoas que trabalham por conta própria e contribuem para a previdência (INSS).
Este Regime possui caráter contributivo e de filiação obrigatória. Dentre os contribuintes,
encontram-se os empregadores, empregados assalariados, domésticos, autônomos,
contribuintes individuais e trabalhadores rurais. O Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) tem suas políticas elaboradas pelo Ministério da Fazenda (MF) e executadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal a ele vinculada.
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Regime Instituidor – segundo definição da Portaria MPAS n° 6.209, de 16 de dezembro
de 1999, consiste no “regime previdenciário responsável pela concessão e pagamento de
benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado, servidor público ou a
seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição devidamente certificado pelo
regime de origem, com base na contagem recíproca prevista no art. 94 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991”.
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – regimes instituídos por entidades
públicas –Institutos de Previdência ou Fundos Previdenciários – de filiação obrigatória
para os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Repasse para cobertura da insuficiência financeira – consiste no repasse financeiro do
Ente para o RPPS para pagamento do custo suplementar do plano, quando em déficit
financeiro.
Segmentação de massas ou segregação de massas – conforme definição da Portaria
MPS n° 403, de dezembro de 2008, consiste na “separação dos segurados vinculados ao
RPPS em grupos distintos que integrarão o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário”.
Solvência Atuarial (patrimonial ou econômica) – situação na qual o plano de benefícios
reúne, em determinada data de avaliação, patrimônio de cobertura suficiente para honrar
todas as obrigações futuras do plano de benefícios.
Solvência Financeira – situação na qual o plano de benefícios reúne, em todas as datas
futuras da análise, patrimônio líquido suficiente para honrar o fluxo de obrigações do
plano de benefícios.
Superávit Atuarial (superávit técnico) –

indica, na dada da avaliação atuarial

correspondente, a suficiência de cobertura do patrimônio do plano frente ao valor das
provisões matemáticas.
Taxa de juros atuarial (taxa real anual de juros) – traduz a expectativa de retorno dos
investimentos no mercado, dentro da perspectiva de longo prazo, deduzidas as despesas
com a administração de investimentos, comissões de corretagem, custódia, tributos,
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perdas e todo e qualquer custo ou ônus incidente sobre o retorno ou sobre o principal
desses investimentos.
Testes de Aderência – compreende estudos técnicos com o emprego de metodologias
estatísticas e atuariais que visam certificar a validade do emprego de premissas e hipóteses
nas avaliações atuariais.
Transposição entre Regimes – consiste na transposição do regime jurídico de
contratação de determinados órgãos da administração pública de celetista para estatutário,
ou vice-versa, para se verificar a adequabilidade jurídica, econômica, financeira e atuarial
do regime.
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ANEXO I: PROJEÇÕES ATUARIAIS – QUANTITATIVOS – PLANOS
PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO
PLANO PREVIDENCIÁRIO
Ano
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067

CI 5334

Ativos
6.845
6.812
6.778
6.737
6.670
6.586
6.518
6.433
6.315
6.189
6.018
5.861
5.692
5.558
5.401
5.249
5.110
4.933
4.686
4.355
4.048
3.815
3.543
3.221
2.909
2.498
2.184
1.812
1.440
1.185
811
593
429
288
188
82
32
16
3
2
1
1
-

Futuros
Aposentados
27
55
97
121
160
229
303
419
519
629
701
792
875
941
1.041
1.206
1.452
1.671
1.812
1.987
2.209
2.417
2.720
2.923
3.180
3.436
3.570
3.820
3.911
3.946
3.954
3.917
3.883
3.790
3.661
3.524
3.373
3.219
3.062
2.903
2.743
2.583
2.422
2.263
2.105
1.950

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos Aposentados
17
71
27
70
37
69
48
68
60
66
72
65
84
64
97
62
110
61
123
59
136
57
148
56
160
54
172
52
185
50
198
48
211
46
224
44
237
42
250
40
262
38
273
36
284
34
294
32
303
30
310
28
316
26
320
24
322
22
322
20
320
18
316
17
310
15
303
14
295
12
285
11
275
10
264
9
253
8
242
7
230
6
218
5
207
5
195
4
183
4
171
3
159
3
148
2
136
2

Atuais
Pensões
42
42
41
41
41
41
40
40
40
39
39
39
38
38
37
37
37
36
36
35
34
34
33
33
32
32
31
30
30
29
28
28
27
26
25
25
24
23
23
22
21
21
20
20
19
18
18
17
17

Futuras
Pensões
43
66
90
116
142
170
198
228
259
292
325
360
396
432
470
509
549
589
630
672
713
755
796
837
878
917
956
993
1.029
1.063
1.094
1.124
1.151
1.174
1.195
1.212
1.225
1.234
1.239
1.239
1.234
1.224
1.209
1.189
1.163
1.133
1.097
1.057
1.012
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Ano

Ativos

2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093

-

Futuros
Aposentados
1.798
1.649
1.505
1.365
1.232
1.104
983
869
762
662
570
486
410
341
281
228
182
142
109
82
61
43
30
20
13
8

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos Aposentados
125
2
114
1
104
1
94
1
84
1
75
1
66
1
58
0
51
0
44
0
37
0
32
0
26
0
22
0
18
0
14
0
11
0
9
0
7
0
5
0
4
0
2
0
2
0
1
0
1
0
0
-

Atuais
Pensões
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
11
10
10
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5

Futuras
Pensões
963
911
855
797
738
677
616
556
497
439
385
333
285
241
201
165
134
107
84
64
49
36
26
18
12
8

Atuais
Pensões
1.942
1.868
1.794
1.721
1.648
1.576
1.504
1.434
1.365
1.298
1.232
1.168
1.106
1.045
987
931
876
824
774
726
681
637
596
557

Futuras
Pensões
450
661
862
1.054
1.235
1.407
1.567
1.717
1.856
1.984
2.101
2.206
2.299
2.381
2.451
2.509
2.555
2.590
2.612
2.623
2.623
2.611
2.589
2.555

PLANO FINANCEIRO
Ano
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
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Ativos
6.628
6.570
6.507
6.383
6.014
5.657
5.287
4.851
4.482
4.088
3.489
3.113
2.586
2.083
1.797
1.431
1.189
886
612
472
321
179
101
48

Futuros
Aposentados
1.054
1.331
1.593
1.863
2.194
2.454
2.734
3.215
3.470
3.870
4.243
4.394
4.620
4.717
4.869
4.987
4.966
4.950
4.920
4.820
4.690

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos Aposentados
33
7.654
51
7.446
72
7.233
94
7.013
116
6.788
137
6.558
158
6.322
178
6.082
197
5.838
214
5.591
229
5.342
242
5.091
252
4.839
260
4.587
266
4.336
270
4.086
272
3.838
272
3.594
270
3.354
267
3.118
262
2.888
255
2.664
248
2.448
240
2.239
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Ano
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
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Ativos
21
11
5
2
-

Futuros
Aposentados
4.529
4.345
4.154
3.956
3.754
3.549
3.342
3.135
2.928
2.724
2.523
2.325
2.133
1.946
1.765
1.592
1.428
1.271
1.125
988
861
744
637
541
455
379
312
254
204
162
127
97
74
55
39
28
19
12
8
5
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos Aposentados
231
2.039
222
1.848
213
1.667
203
1.495
193
1.334
183
1.183
173
1.043
162
914
152
796
142
688
131
591
121
503
111
425
102
356
92
295
83
243
74
197
66
159
58
126
51
99
44
77
38
59
33
44
27
33
23
24
19
18
15
13
13
9
10
7
8
5
6
4
5
3
3
2
3
1
2
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Atuais
Pensões
520
485
452
421
392
365
339
315
293
272
253
235
219
204
190
177
165
155
145
136
127
120
113
107
101
96
91
86
82
78
75
71
68
65
62
59
56
53
51
48
45
43
40
38
35
33
30
28
26
23
21

Futuras
Pensões
2.512
2.459
2.396
2.325
2.247
2.161
2.069
1.972
1.870
1.764
1.656
1.546
1.435
1.325
1.215
1.108
1.003
902
805
714
628
547
474
406
345
291
243
200
163
132
105
82
63
48
35
26
18
12
8
5
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
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ANEXO II: PROJEÇÕES ATUARIAIS – FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS –
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Ano
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
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Despesas
Previdenciais (R$)
8.132.001,01
9.726.292,67
11.424.853,02
14.920.532,19
18.286.412,81
22.891.813,89
26.555.727,41
31.099.850,80
37.141.715,79
43.373.468,59
52.263.876,08
60.136.824,40
69.151.129,18
75.818.394,67
84.390.697,86
91.846.430,80
98.068.779,29
106.696.288,59
119.712.913,64
137.159.496,56
154.006.940,18
164.904.207,63
179.205.014,23
195.344.613,43
209.927.154,50
231.724.332,22
247.556.830,81
265.456.414,71
283.379.220,97
293.728.340,17
309.625.816,28
317.384.312,26
321.503.442,14
323.380.261,49
322.693.279,34
321.617.536,94
316.542.127,03
308.909.927,71
300.631.337,27
291.190.763,78
281.240.317,72
270.797.379,44
259.933.851,54
248.642.923,09
236.981.209,51
224.993.951,98
212.732.595,45
200.255.641,17
187.627.908,06
174.920.170,14
162.206.651,12

Receitas de
Contribuições
(R$)
120.082.592,22
120.670.140,05
121.219.326,75
121.635.313,16
121.526.545,23
120.924.998,95
120.671.656,39
120.080.513,82
118.890.118,93
117.614.100,15
115.230.890,61
113.234.540,82
110.721.063,11
109.032.753,01
106.567.401,74
104.440.702,35
102.730.837,40
100.019.501,32
95.532.378,95
89.260.325,39
83.044.136,15
78.909.591,86
73.345.454,89
66.903.920,14
60.875.138,44
51.885.831,22
44.945.203,25
36.980.184,18
28.732.421,99
23.165.236,50
15.224.319,22
10.178.485,64
6.313.937,23
3.121.481,03
713.480,40
(1.753.096,40)
(2.835.824,28)
(3.098.663,72)
(3.300.909,97)
(3.227.205,20)
(3.135.557,68)
(3.026.046,64)
(2.918.770,65)
(2.798.963,73)
(2.674.562,74)
(2.546.026,69)
(2.413.891,30)
(2.278.774,17)
(2.141.363,98)
(2.002.425,84)
(1.862.778,49)

Compensação
Previdenciária
(R$)
161.474,52
218.406,43
217.859,54
217.069,86
215.998,47
214.607,37
282.928,15
6.230.285,56
8.110.717,09
8.872.564,01
10.928.470,81
17.426.628,96
18.691.201,28
20.837.992,60
22.149.918,89
23.079.490,30
23.920.175,40
25.241.621,48
26.107.365,58
26.698.592,80
27.915.085,52
28.219.855,74
28.390.730,52
29.035.943,85
28.693.696,41
28.507.257,12
28.801.470,30
28.471.516,40
28.013.486,61
27.110.850,54
26.180.611,90
25.446.425,19
24.699.968,63
23.614.502,46
22.483.531,26
21.251.585,97
19.930.963,46
18.607.077,90
17.288.703,03
15.984.393,24
14.702.724,66
13.452.709,15
12.242.924,61
11.080.924,62
9.973.448,17
8.926.557,53
7.945.176,87
7.032.881,05

Resultado no
Ano (R$)
111.950.591,21
110.943.847,37
109.794.473,74
106.876.255,49
103.458.538,85
98.251.044,60
94.332.998,85
89.196.661,49
81.963.010,51
74.523.559,71
69.197.300,09
61.208.433,51
50.442.497,94
44.142.829,15
39.603.332,84
31.285.472,84
25.500.050,70
15.473.131,62
(1.101.044,38)
(23.978.995,77)
(45.721.182,54)
(59.887.250,19)
(79.160.966,53)
(100.525.607,78)
(120.832.160,32)
(151.447.770,48)
(173.575.683,71)
(199.782.534,12)
(226.139.541,86)
(241.761.633,37)
(265.929.980,66)
(279.192.340,01)
(288.078.654,37)
(294.078.168,56)
(296.533.373,75)
(298.670.664,72)
(295.763.448,85)
(289.525.060,17)
(282.680.661,27)
(274.487.005,52)
(265.768.797,50)
(256.534.723,05)
(246.868.228,95)
(236.739.162,16)
(226.203.063,10)
(215.297.054,06)
(204.065.562,13)
(192.560.967,17)
(180.842.714,51)
(168.977.419,12)
(157.036.548,56)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
797.593.532,72
940.441.121,40
1.087.853.240,00
1.238.243.625,09
1.391.231.908,94
1.545.132.229,90
1.701.270.517,94
1.858.518.000,15
2.014.821.730,67
2.169.938.159,60
2.325.932.986,08
2.480.178.739,02
2.629.828.386,53
2.779.164.351,14
2.929.934.258,03
3.078.417.101,18
3.227.053.835,93
3.371.609.120,99
3.505.372.441,44
3.621.608.343,33
3.720.751.494,52
3.809.694.304,11
3.882.921.109,74
3.937.712.346,36
3.974.388.679,89
3.981.916.456,60
3.967.617.431,15
3.926.539.594,28
3.857.461.636,19
3.769.998.468,27
3.654.868.426,34
3.521.870.823,39
3.374.667.001,96
3.215.575.513,48
3.047.665.160,27
2.870.901.101,96
2.689.973.697,19
2.508.047.584,91
2.325.688.827,04
2.144.229.374,60
1.964.229.752,09
1.786.264.219,12
1.610.846.558,93
1.438.541.259,14
1.269.879.846,41
1.105.377.986,20
945.527.543,51
790.787.678,08
641.576.470,69
498.262.110,40
361.156.046,26
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Ano
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093

CI 5334

Despesas
Previdenciais (R$)
149.563.706,20
137.070.116,14
124.805.600,58
112.849.372,69
101.279.398,14
90.170.869,80
79.594.200,47
69.613.038,81
60.282.626,55
51.648.464,13
43.744.612,65
36.593.014,28
30.203.176,10
24.571.499,49
19.680.706,52
15.500.160,69
11.987.457,51
9.090.672,11
6.750.235,77
4.900.943,00
3.474.862,52
2.404.390,99
1.624.463,46
1.074.183,31

Receitas de
Contribuições
(R$)
(1.723.279,37)
(1.584.826,11)
(1.448.326,81)
(1.314.686,70)
(1.184.806,29)
(1.059.562,46)
(939.777,64)
(826.204,52)
(719.510,50)
(620.262,56)
(528.909,56)
(445.766,47)
(371.010,67)
(304.680,79)
(246.660,75)
(196.670,32)
(154.283,60)
(118.958,17)
(90.058,29)
(66.881,89)
(48.692,34)
(34.745,96)
(24.318,99)
(16.731,84)

Compensação
Previdenciária
(R$)
6.191.752,32
5.422.179,83
4.723.001,34
4.092.252,23
3.526.679,05
3.021.744,51
2.572.712,33
2.174.876,27
1.823.848,92
1.515.712,64
1.246.855,46
1.014.023,75
814.270,56
644.762,14
502.601,40
384.934,81
289.006,93
212.091,11
151.615,87
105.061,13
70.056,00
44.632,58
26.992,93
15.350,31

Resultado no
Ano (R$)
(145.095.233,24)
(133.232.762,42)
(121.530.926,05)
(110.071.807,16)
(98.937.525,39)
(88.208.687,75)
(77.961.265,79)
(68.264.367,07)
(59.178.288,13)
(50.753.014,05)
(43.026.666,76)
(36.024.757,00)
(29.759.916,21)
(24.231.418,14)
(19.424.765,88)
(15.311.896,20)
(11.852.734,18)
(8.997.539,17)
(6.688.678,18)
(4.862.763,75)
(3.453.498,87)
(2.394.504,37)
(1.621.789,52)
(1.075.564,84)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
230.507.054,87
106.494.574,64
(10.776.568,42)
(110.071.807,16)
(98.937.525,39)
(88.208.687,75)
(77.961.265,79)
(68.264.367,07)
(59.178.288,13)
(50.753.014,05)
(43.026.666,76)
(36.024.757,00)
(29.759.916,21)
(24.231.418,14)
(19.424.765,88)
(15.311.896,20)
(11.852.734,18)
(8.997.539,17)
(6.688.678,18)
(4.862.763,75)
(3.453.498,87)
(2.394.504,37)
(1.621.789,52)
(1.075.564,84)
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ANEXO III: PROJEÇÕES ATUARIAIS – FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS –
PLANO FINANCEIRO

Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069

839.167.161,40
834.409.299,54
828.671.531,30
911.212.037,09
928.703.014,88
941.173.540,64
956.639.957,67
978.334.558,79
989.321.840,55
1.001.699.183,22
1.035.971.181,02
1.047.219.121,60
1.066.704.143,43
1.080.645.023,80
1.075.770.225,10
1.077.799.961,52
1.063.879.280,66
1.053.466.421,01
1.038.825.291,29
1.011.918.623,10
985.877.397,64
956.975.077,72
922.714.049,03
885.335.941,23
845.673.757,09
804.440.822,74
762.716.886,92
720.637.303,76
678.534.470,63
636.469.065,44
594.746.097,19
553.541.288,52
513.030.291,53
473.382.805,24
434.765.228,26
397.341.227,36
361.264.365,64
326.680.928,68
293.724.141,43
262.508.236,06
233.129.883,62
205.666.785,38
180.176.681,06
156.697.329,77
135.244.158,14
115.809.182,05
98.361.657,04
82.846.800,51
69.186.005,02
57.279.228,78
47.008.437,73

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
203.734.179,88
203.561.548,68
203.224.675,02
203.861.147,51
195.116.874,18
187.152.518,60
177.924.067,81
166.365.817,46
157.149.454,54
146.945.878,26
129.653.996,30
118.691.086,63
104.406.364,03
90.732.899,20
82.476.025,75
71.687.355,72
64.918.613,63
56.587.706,99
48.992.816,14
44.693.204,03
39.785.391,10
35.259.156,09
32.189.937,94
29.743.449,60
27.807.720,25
26.207.079,53
24.650.925,65
23.146.199,76
21.645.351,63
20.194.264,06
18.758.198,39
17.343.779,30
15.957.586,39
14.605.945,28
13.295.131,49
12.031.349,19
10.820.368,27
9.667.513,11
8.577.572,39
7.554.620,32
6.601.778,99
5.721.244,93
4.914.398,02
4.181.793,45
3.523.081,88
2.937.009,66
2.421.466,98
1.973.431,89
1.589.025,34
1.263.620,80
991.962,51

Compensação
Previdenciária
(R$)
30.284.276,61
42.257.682,46
48.174.620,73
54.295.470,67
59.663.981,31
67.028.125,71
71.771.195,82
89.112.489,20
97.081.907,28
116.986.418,31
122.370.475,33
123.012.238,76
123.757.105,27
124.363.365,99
124.748.028,03
123.049.859,79
121.165.528,75
118.541.526,15
115.643.345,32
112.470.823,16
109.024.361,75
105.309.854,27
101.338.127,59
97.124.389,78
92.686.410,87
88.049.227,37
83.241.131,69
78.293.813,57
73.243.608,90
68.128.678,57
62.990.977,28
57.874.518,81
52.824.313,96
47.884.205,52
43.095.745,15
38.498.432,21
34.125.892,82
30.004.810,65
26.153.774,77
22.586.283,95
19.311.268,18
16.330.589,07
13.642.553,25
11.245.582,56
9.135.613,21
7.302.956,59
5.733.747,92
4.412.366,18

Resultado no Ano (R$)
(635.432.981,52)
(630.847.750,86)
(625.446.856,28)
(677.066.612,96)
(691.328.458,24)
(705.846.401,31)
(724.420.419,19)
(752.304.760,02)
(765.144.260,29)
(782.982.109,14)
(817.204.695,52)
(831.446.127,70)
(845.311.361,10)
(867.541.649,28)
(870.281.960,59)
(882.355.500,53)
(874.597.301,04)
(872.130.685,99)
(866.782.615,36)
(846.059.890,33)
(827.550.480,39)
(806.072.576,31)
(778.053.287,94)
(746.568.129,88)
(712.556.182,58)
(676.895.615,62)
(640.941.571,49)
(604.804.693,13)
(568.839.891,64)
(533.033.669,69)
(497.694.085,23)
(462.953.900,33)
(428.944.026,56)
(395.785.882,68)
(363.595.577,96)
(332.485.564,21)
(302.559.791,86)
(273.917.670,42)
(246.648.136,83)
(220.827.722,93)
(196.523.293,98)
(173.791.765,68)
(152.675.999,09)
(133.204.268,14)
(115.390.487,20)
(99.229.619,15)
(84.694.607,50)
(71.737.755,42)
(60.294.023,10)
(50.281.860,05)
(41.604.109,04)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
(511.274.450,70)
(630.847.750,86)
(625.446.856,28)
(677.066.612,96)
(691.328.458,24)
(705.846.401,31)
(724.420.419,19)
(752.304.760,02)
(765.144.260,29)
(782.982.109,14)
(817.204.695,52)
(831.446.127,70)
(845.311.361,10)
(867.541.649,28)
(870.281.960,59)
(882.355.500,53)
(874.597.301,04)
(872.130.685,99)
(866.782.615,36)
(846.059.890,33)
(827.550.480,39)
(806.072.576,31)
(778.053.287,94)
(746.568.129,88)
(712.556.182,58)
(676.895.615,62)
(640.941.571,49)
(604.804.693,13)
(568.839.891,64)
(533.033.669,69)
(497.694.085,23)
(462.953.900,33)
(428.944.026,56)
(395.785.882,68)
(363.595.577,96)
(332.485.564,21)
(302.559.791,86)
(273.917.670,42)
(246.648.136,83)
(220.827.722,93)
(196.523.293,98)
(173.791.765,68)
(152.675.999,09)
(133.204.268,14)
(115.390.487,20)
(99.229.619,15)
(84.694.607,50)
(71.737.755,42)
(60.294.023,10)
(50.281.860,05)
(41.604.109,04)
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Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093

38.241.815,26
30.837.078,78
24.646.392,29
19.524.838,05
15.335.146,04
11.949.571,32
9.252.569,41
7.137.473,29
5.503.217,11
4.261.464,71
3.336.236,66
2.662.360,01
2.181.147,61
1.838.265,34
1.592.464,66
1.413.512,29
1.277.939,12
1.168.179,55
1.073.319,90
986.767,29
904.826,33
826.021,87
750.004,46
676.749,64

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
768.392,67
587.044,91
442.064,45
327.901,83
239.474,59
172.184,61
121.994,79
85.386,24
59.254,13
41.024,94
28.645,76
20.486,61
15.244,58
11.892,55
9.742,39
8.332,27
7.343,92
6.582,71
5.941,18
5.360,99
4.814,97
4.295,94
3.803,68
3.337,77

Compensação
Previdenciária
(R$)
3.319.979,84
2.434.417,22
1.732.934,93
1.192.589,33
789.494,47
500.213,31
301.919,95
172.751,11
93.552,53
48.017,52
23.050,40
9.787,41
3.380,15
930,31
196,42
18,04
0,22
0,00
0,00
0,00
-

Resultado no Ano (R$)
(34.153.442,75)
(27.815.616,64)
(22.471.392,91)
(18.004.346,89)
(14.306.176,98)
(11.277.173,39)
(8.828.654,67)
(6.879.335,94)
(5.350.410,45)
(4.172.422,25)
(3.284.540,50)
(2.632.085,98)
(2.162.522,88)
(1.825.442,48)
(1.582.525,85)
(1.405.161,98)
(1.270.594,98)
(1.161.596,83)
(1.067.378,72)
(981.406,30)
(900.011,36)
(821.725,94)
(746.200,79)
(673.411,88)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
(34.153.442,75)
(27.815.616,64)
(22.471.392,91)
(18.004.346,89)
(14.306.176,98)
(11.277.173,39)
(8.828.654,67)
(6.879.335,94)
(5.350.410,45)
(4.172.422,25)
(3.284.540,50)
(2.632.085,98)
(2.162.522,88)
(1.825.442,48)
(1.582.525,85)
(1.405.161,98)
(1.270.594,98)
(1.161.596,83)
(1.067.378,72)
(981.406,30)
(900.011,36)
(821.725,94)
(746.200,79)
(673.411,88)
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ANEXO IV: CONTABILIZAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – PLANO
PREVIDENCIÁRIO E PLANO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSIDERANDO-SE
A ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NORMAL – GERAÇÃO ATUAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO
2.2.7.2.0.00.00
2.2.7.2.1.03.00
2.2.7.2.1.03.01
2.2.7.2.1.03.02
2.2.7.2.1.03.03
2.2.7.2.1.03.04
2.2.7.2.1.03.05
2.2.7.2.1.04.00
2.2.7.2.1.04.01
2.2.7.2.1.04.02
2.2.7.2.1.04.03
2.2.7.2.1.04.04
2.2.7.2.1.05.00
2.2.7.2.1.05.98

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

VALOR EM R$
735.107.021,98
81.821.314,49
82.658.718,52
809.087,99
28.316,04
653.285.707,49
2.674.895.192,66
1.191.011.305,10
552.585.680,83
278.012.499,24
-

DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSIDERANDO-SE
A ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NORMAL – GERAÇÃO ATUAL
PLANO FINANCEIRO
CÓDIGO
2.2.7.2.0.00.00
2.2.7.2.1.01.00
2.2.7.2.1.01.01
2.2.7.2.1.01.02
2.2.7.2.1.01.03
2.2.7.2.1.01.04
2.2.7.2.1.01.05
2.2.7.2.1.01.06
2.2.7.2.1.01.07
2.2.7.2.1.02.00
2.2.7.2.1.02.01
2.2.7.2.1.02.02
2.2.7.2.1.02.03
2.2.7.2.1.02.04
2.2.7.2.1.02.05
2.2.7.2.1.02.06

CI 5334

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

VALOR EM R$
16.702.130.814,50
453.666.905,67
118.864.323,50
16.129.599.585,33
15.729.310.517,33
946.422.783,78
278.030.162,07
3.295.994.934,24
11.208.862.637,24
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ANEXO 5: RELAÇÃO E CONTROLE DE SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE DADOS
PROJETO PSP Fipe Camprev
Relação e controle de solicitação e recebimento de dados
Vertente

Dado/Informação

Atualização em:

27/12/2019

Órgão/Entidade

Período

Solicitação

Prioridade

Dt.
Solicitação

Dt.
Entrega

% de
entrega

Observação

Orçamentário

Relatórios de Gestão
Fiscal – RGF

Camprev

De 2000 a
2019

Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

Média

22/07/2019 21/08/2019

90%

Faltam as
informações do
próprio Camprev

Orçamentário

Balanço Patrimonial

Camprev

De 2000 a
2019

Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

Alta

22/07/2019 21/08/2019

90%

Faltam as
informações do
próprio Camprev

Camprev

De 2000 a
2019

Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

Média

22/07/2019 21/08/2019

90%

Faltam as
informações do
próprio Camprev

Camprev

De 2000 a
2019

Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

Alta

22/07/2019 21/08/2019

90%

Confirmar se não há
para os demais.

Orçamentário

Orçamentário

Orçamentário

CI 5334

Balanços
Orçamentário,
Financeiro e
Variações
Patrimoniais
Relatórios de Gestão e
Notas Explicativas
dos exercícios
anteriores, se houver

Relatórios Aplicação
de Investimento dos
Recursos – DAIR

Camprev

De 2000 a
2019

Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

Alta

22/07/2019

13/07/2019
25/07/2019

90%

Listagem dos
dados recebidos
- Câmara
- Fumec
- FJPO
- Setec
- PMC
- Câmara
- Fumec
- FJPO
- Setec
- PMC
- Câmara
- Fumec
- FJPO
- Setec
- PMC
- FJPO (2018)
Relatórios
mensais da
Carteira de 2018
(ano passado não
possuíamos o
sistema da
consultoria, então
esses relatórios
foram elaborados
por mim).
Relatórios
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PROJETO PSP Fipe Camprev
Relação e controle de solicitação e recebimento de dados

Atualização em:

27/12/2019

Vertente

Dado/Informação

Órgão/Entidade

Período

Solicitação

Prioridade

Orçamentário

Política de
Investimentos – DPIN

Camprev

De 2000 a
2019

Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

Alta

Orçamentário

CI 5334

Demonstrativos de
Receitas do RPPS

Camprev

De 2000 a
2018

Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

Alta

Dt.
Solicitação

Dt.
Entrega

22/07/2019 13/07/2019

22/07/2019 04/09/2019

% de
entrega

90%

90%

Observação

Listagem dos
dados recebidos
mensais da
Carteira de Janeiro
a Maio de 2019 (já
elaborados no
sistema da
consultoria de
Investimentos).
DAIR - 06/2019
DAIR - 12/2018
DPIN - 2018 e
Declaração de
Veracidade - 2018
DPIN - 2019 e
Declaração de
Veracidade - 2019
Política de
Investimentos de
2019

§ Receitas
Previdenciárias:
Contribuição do
Servidor;
Contribuição
Patronal; Receitas
provenientes de
Folhas receitas
alíquotas
2005 a 2019, por
suplementares;
órgão
Receitas de
Compensação
Previdenciária (RO);
Outras receitas
previdenciárias, se
houver.
§ Receitas da Unidade

132

PROJETO PSP Fipe Camprev
Relação e controle de solicitação e recebimento de dados
Vertente

Orçamentário

CI 5334

Dado/Informação

Demonstrativos de
Despesas do RPPS

Órgão/Entidade

Camprev

Período

De 2000 a
2018

Atualização em:

27/12/2019

Solicitação

Prioridade

Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

Alta

Dt.
Solicitação

Dt.
Entrega

22/07/2019 04/09/2019

% de
entrega

90%

Observação

Listagem dos
dados recebidos

Gestora: Receitas
Patrimoniais; Receitas
de Capital; Receitas
de Serviços; Taxa de
Administração;
Outras Receitas
Correntes; Outras
Receitas
Intraorçamentárias.
§ 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
Folhas receitas
responsabilidade do
2005 a 2019, por
órgão de vinculo do
órgão
servidor; Outros
Benefícios
Previdenciários do
Servidor (se houver,
descrever quais);
Despesa com
Sentenças Judiciais;
Despesa com
Compensação
Previdenciária (RI);
Outras despesas
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PROJETO PSP Fipe Camprev
Relação e controle de solicitação e recebimento de dados
Vertente

Dado/Informação

Órgão/Entidade

Período

Atualização em:

27/12/2019

Solicitação

Prioridade

Dt.
Solicitação

Dt.
Entrega

% de
entrega

Observação

Listagem dos
dados recebidos

previdenciárias, se
houver;
§ Despesas
Administrativas da
Unidade Gestora e
Outras Despesas:
Despesas Correntes;
Despesas de Capital;
Despesas
Intraorçamentárias;
Outras despesas

Legislação

Legislação

CI 5334

Legislação Municipal
Previdenciária
atualizada conforme
Sistema de Gestão de
Consultas e Normas –
GESCON-RPPS, 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

Prefeitura de
Campinas

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

Alta

22/07/2019

80%

Prefeitura de
Campinas

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

Alta

22/07/2019 07/10/2019

80%
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PROJETO PSP Fipe Camprev
Relação e controle de solicitação e recebimento de dados
Vertente

Legislação

Prestação de
Contas

Prestação de
Contas

CI 5334

Dado/Informação
servidores em
quantidade ou em
valor de remuneração
(educação, 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

Órgão/Entidade

Prefeitura de
Campinas

Camprev

Prefeitura de
Campinas

Período

Atualização em:

27/12/2019

Solicitação

Prioridade

Dt.
Solicitação

Dt.
Entrega

% de
entrega

Observação

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

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

Alta

22/07/2019

90%

De 2000 a
2019

Alta

22/07/2019

80%

Ofício n° 02/2019:
PSP Fipe Camprev

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

Alta

22/07/2019 18/07/2019

80%

Listagem dos
dados recebidos

Recebido arquivos
de auditoria 2019

Avaliar se irá precisar
de mais documentos e
informações.
Recebemos em
03/09/2019 a
informação de que
"Estamos aguardando
relatório da auditoria

Parecer final do
Tribunal de
Contas do
Município sobre
as contas do
exercício de 2017
(aprovadas com
ressalva).
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PROJETO PSP Fipe Camprev
Relação e controle de solicitação e recebimento de dados
Vertente

Dado/Informação

Contas do Estado de
São Paulo
Inventário dos bens e
direitos de qualquer
natureza que
Patrimônio,
porventura possam ser
Bens e Direitos
disponibilizados para
integrar a constituição
de possível fundo.

CI 5334

Órgão/Entidade

Período

Atualização em:

27/12/2019

Solicitação

Prioridade

Dt.
Solicitação

Dt.
Entrega

% de
entrega

Observação

Listagem dos
dados recebidos

realizada pela SPS no
mês de maio/19"

Camprev e
demais
entidades/órgãos

-

Ofício n° 03/2019:
PSP Fipe Camprev

Alta

29/07/2019 18/09/2019

50%

Falta listagem de
imóveis e repassar
oficialmente os
valores projetados do
IRRDF.

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