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1.

INTRODUÇÃO

Este sexto 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 na última semana de dezembro de 2019 e ao longo do
mês de janeiro de 2020.
Para melhor compreensão do presente relato, torna-se importante retomar ações descritas
no 5º relatório do PSP – Camprev (item 2.4 e anexos 4.3 e 4.4). No referido documento,
após amplo período de levantamento e análise de informações e com base em bancos de
dados fornecidos pelo Instituto de Previdência Social do Município de Campinas, a Fipe
apresentou estudos e projeções de cenários-base, de natureza atuarial, os quais revelaram
um quadro mais realista da situação previdenciária de Campinas. Os diversos estudos
foram realizados observando as diretrizes técnicas da Portaria MF nº 464/2018, em
especial com aplicação de testes de aderência.
Sinteticamente, 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). O ponto de destaque foi
a constatação de déficit atuarial também no Fundo Previdenciário, algo até então
desconhecido pela equipe da Fipe.
Após apresentação dos resultados dos estudos atuariais ao Camprev, a direção do Instituto
compartilhou com a equipe do PSP, em dezembro de 2019, parecer Sprev
nº 2517/2029/ME, contemporâneo à apresentação de cenários-base, cujos resultados
convergiram com os apontamentos constantes dos testes de aderência da Fipe,
demonstrando haver alinhamento entre as conclusões dos documentos e os estudos
atuariais extraordinários.
Conforme constou do relatório 05 (item 2.4): “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
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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.”
À vista dos resultados informados, o Camprev convocou reunião, realizada em
24/01/2020, em sua sede, já no período abordado por este relatório, com os atuários que
realizaram os estudos anteriores com base na Portaria nº 403/2008 e os representantes
atuariais da equipe da Fipe, com o objetivo de identificar divergências e esclarecer
aspectos técnicos dos estudos que resultaram no DRAA do RPPS dos anos pretéritos, de
modo que o instituto possa evitar replicação das divergências nos próximos estudos.
Importante salientar que os resultados devem ser os mais fidedignos, em especial nesse
momento em que o Camprev, com apoio da Fipe, apresentará seu plano de
sustentabilidade previdenciária. Durante a reunião, foi possível constatar que que os
resultados apontados pela Secretaria Nacional de Previdência (Sprev) são bem mais
próximos dos calculados pela equipe atuarial da Fipe, que adotou premissas ou hipóteses
atuariais definidas após testes de aderência realizados com base nas características da
base de segurados do RPPS e na Portaria 464, a qual traz orientações atualizadas e
condizentes com a evolução da ciência atuarial, bem como preza pelas melhores práticas
previdenciárias a fim de manter ou obter equilíbrio financeiro e atuarial.
A reunião de atuários se mostrou necessária, pois como informado anteriormente, “uma
vez obtido o cenário-base, ele 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”.
Além dessa importante conferência de profissionais de atuária, que demonstrou a
utilização por parte da Fipe de premissas consistentes com a realidade do Camprev, no
período do presente relatório, as ações da Fipe também se voltaram à continuidade da
análise dos efeitos – do ponto de vista jurídico, atuarial, econômico e financeiro – da
Emenda Constitucional 103/2019 no RPPS de Campinas, a fim de ajustar os PLs em
elaboração às exigências da norma constitucional que traz as medidas de aplicabilidade
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imediata, sob pena de o RPPS ter o Certificado de Regularidade Previdenciária suspenso
e colocar em risco repasses voluntários da União ao município.
Para ilustrar o desenvolvimento e progresso das ações, retorna-se ao início de dezembro
de 2019, quando o PSP – Camprev era desenhado com dois projetos de lei: (1) para a
instituição do Regime de Previdência Complementar e (2) para a Revisão da Segmentação
de Massas, com transferência de segurados (obrigações) entre planos, mediante
ampliação e aporte das fontes de receitas e ativos de qualquer natureza do município e a
criação do Fundo Solidário Garantidor (FSG) do RPPS.
Durante reuniões no mês de dezembro, a administração municipal solicitou o
desmembramento da questão dos imóveis do PL que tratava do FSG e da revisão da
segmentação de massas e criação de uma nova proposta de projeto para tratar
exclusivamente da autorização da venda de imóveis da Prefeitura e destinação dos
recursos ao Camprev. No mesmo período, a administração também solicitou à Fipe a
inclusão de nova fonte de recursos com destinação do produto de arrecadação do IRPF
dos servidores municipais para compor os ativos, direitos e recebíveis na revisão da
segmentação de massas e possibilitar a ampliação da modelagem de transferência de
segurados do FF para o FP. Este último item passou a compor o PL que trata da revisão
da segmentação de massas e ampliou o número de simulações e cenários na vertente
atuarial do projeto.
Em janeiro de 2020, as solicitações da administração municipal e do Camprev foram
atendidas com a elaboração de três PLs no bojo das análises e estudos do PSP – Camprev.
Com o advento da EC 103, após estudos aprofundados sobre o tema, a Fipe efetuou
ajustes na proposta de PL de criação do FSG e revisão da SM, incluindo dispositivos de
aplicabilidade imediata da nova norma constitucional, como aumento da alíquota dos
servidores para 14% e transferência dos benefícios temporários que, segundo a nova
legislação, retornam para obrigação financeira dos órgãos e entes de vínculo do servidor.
Desse modo, em janeiro a Fipe apresentou ao Camprev e administração municipal PLs
relativos a (1) regras de aplicabilidade da EC 103, criação do FSG e revisão da SM; (2)
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instituição do Regime de Previdência Complementar e (3) autorização da venda de
imóveis do município e aporte de valores no Camprev.
Em reunião com secretários municipais e com o Camprev, foi refirmada a necessidade da
criação de um novo PL, especificamente para os dispositivos de aplicabilidade da EC 103
no município. Com a determinação, a Fipe passou a trabalhar com a proposição de quatro
PLs para atender as necessidades do RPPS de Campinas: (1) regras de aplicabilidade da
EC 103 ao RPPS de Campinas; (2) criação do FSG e revisão da segmentação de massa;
(3) instituição do RPC; e (4) autorização da venda de imóveis e aporte de valores no
Camprev.
Após a conferência com secretários e representantes de empresas municipais, em
encontro com o Camprev para detalhar o conteúdo dos PLs, os representantes da Fipe e
do instituto previdenciário debateram e decidiram pela retirada da figura do Fundo
Solidário Garantidor do PL de revisão da segmentação de massa com transferência de
segurados e aporte de bens e ativos. Fipe e Camprev consideraram mais adequada a
retirada do FSG, para agilizar a operacionalização da modelagem de transferência de
segurados. Uma vez que a transferência dos recursos se fará de forma líquida pela
administração municipal ao Camprev, após a competente operacionalização e promoção
das alienações a serem realizadas diretamente pela Prefeitura.
Em virtude das novas diretrizes, as equipes das vertentes jurídica, atuarial, financeira e
econômica se debruçaram sobre os conceitos e textos dos PLs para reformulação.
A pedido do Camprev, a equipe da Fipe reapresentou ao Conselho Municipal de
Previdência (CMP), ainda em janeiro, PLs sobre: (1) regras de aplicabilidade da EC 103
ao RPPS de Campinas e (2) revisão da segmentação de massas com modelagem de
transferência de segurados e obrigações entre os planos financeiro e previdenciário em
contrapartida ao aporte de ativos e demais medidas visando equacionamento do déficit
financeiro e atuarial e a sustentabilidade do RPPS.
Submetidos à análise do CMP, os PLs foram debatidos item a item pelos conselheiros e
novas solicitações de ajustes foram realizadas. A Fipe por sua vez passou a analisar os
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ajustes, submeteu as solicitações a novos estudos e encaminhou os textos reformulados
para apreciação do Camprev.
No início de fevereiro, a Fipe encaminhou os textos técnicos com objetivo de embasar as
justificativas relativas a cada um dos PLs e de dar início à tramitação interna das
proposituras. É certo que se faz necessário uma melhor avaliação do Camprev quanto às
sugestões apresentadas pelos integrantes do CMP, de modo que não haja prejuízo às
medidas necessárias ao equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS em contraste com as
pretensões corporativas, que são importantes e auxiliam no aperfeiçoamento das medidas,
no entanto, para serem acatadas deverão estar de acordo com os ditames do novo modelo
de previdência do servidor, pós EC nº 103/2019.
A equipe jurídica deu continuidade ao Observatório da Reforma da Previdência com
monitoramento de soluções implantadas nos estados de Goiás, Maranhão, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo.
Na vertente atuarial, a Fipe também realizou estudos com cenários financeiros de
majoração de alíquotas contributivas para o RPPS: a) alíquota uniforme de 14%, em
acordo com a EC 103, e b) alíquota progressiva com faixas e intervalos idênticos aos
praticados pela União.
Saliente-se que foram realizadas simulações com a base de dados posicionadas em 31 de
dezembro de 2018 (DRAA 2019), a pedido do Camprev, para ter dimensão dos impactos
das medidas no aspecto financeiro e atuarial, enquanto a Administração Municipal
realizava a constituição da base de dados para 31 de dezembro de 2019, para posterior
atualização dos cenários.
Neste aspecto, a administração deve adotar a medida que melhor possibilite atender a
finalidade de equilibrar financeira e atuarialmente o RPPS, observando a subsunção ao
dispositivo mais adequado a situação fática do RPPS administrado pelo Camprev, sempre
em conformidade ao novo modelo previdência do servidor previsto no texto da
Constituição reformada. Trata-se de um dever previsto no novo regime previdenciário.
Nas vertentes econômica, contábil e financeira, como parte da modelagem dos bens,
direitos e ativos que vão compor os aportes financeiros para revisão da segmentação de
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massa, a Fipe analisou a forma de contabilização da Dívida Ativa, com ressalvas aos
riscos de não efetivação da expectativa de receita e da necessidade de melhorar os
dispositivos de cobrança e também com a separação das vinculações constitucionais para
a Educação e a Saúde.
Nesse âmbito, a equipe também realizou estudos orçamentários e financeiros sobre o
impacto contábil e financeiro da adoção das novas alíquotas de contribuição de 14% para
servidores e 28% patronal e cenários de alíquota progressiva.
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2.

TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

2.1

REUNIÕES REALIZADAS

Durante a última semana de dezembro de 2019 e ao longo do mês de janeiro de 2020,
a equipe da Fipe realizou seis reuniões com o Camprev, com representantes de secretarias
e empresas municipais e com o Conselho Municipal de Previdência, a fim de:


Apresentar e submeter à avaliação projetos de lei resultantes das análises
realizadas e soluções propostas para o RPPS de Campinas;



Expor e discutir estudos sobre os impactos da Reforma da Previdência no RPPS
de Campinas, após a promulgação da Emenda Constitucional (EC) 103/2019;



Realizar apresentação de cálculos preliminares sobre adoção de alíquota de 14%
e da possibilidade das alíquotas progressivas.

Também foram realizadas inúmeras conferências internas para estudo e discussão da EC
103 e seus impactos no município de Campinas, além de reuniões presenciais e virtuais
das equipes das vertentes atuarial, econômica, contábil e financeira e destas com o
Camprev.
Detalhamento das reuniões realizadas em Campinas se encontra em quadro específico no
anexo 4.1 e o conteúdo abordado em cada conferência no anexo 4.2.
2.2

AÇÕES DA VERTENTE JURÍDICA

No período abordado, primeiramente, os especialistas da vertente jurídica atenderam às
demandas de Camprev e Prefeitura de Campinas em relação a estudos e ajustes em PLs,
solicitados em dezembro de 2019, conforme descrito no relatório 5: revisão dos PLs 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; 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
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recebíveis na solução de revisão da segmentação e possibilitar a ampliação da
transferência de segurados do Fundo Financeiro para o Previdenciário.
Os ajustes solicitados no final de dezembro, nos PLs, foram discutidos ao longo da
primeira quinzena de janeiro com a direção do Camprev em reuniões remotas e
intercâmbio de informações e resultados via e-mail.
Em reunião de 15/01/2020, a Fipe apresentou o status dos três PLs e, na mesma
oportunidade, detalhou estudo de cenários realizados pela equipe atuarial sobre a adoção
de alíquota uniforme de 14%, em acordo com a EC 103, e hipótese de adoção de alíquota
progressiva nos intervalos idênticos aos da União. Os resultados destas simulações
demonstraram que a alíquota progressiva no modelo da União pode não representar
resultado financeiro e atuarial tão significativo em face do elevado passivo atuarial a
descoberto do RPPS.
O estudo foi realizado com análise na arrecadação dos servidores ativos e da massa dos
fundos, especificando o percentual de servidores que recebem até o limite do teto em
ambos os fundos. Outra análise foi feita também a partir da receita de contribuição dos
aposentados e pensionistas que ainda estão sendo analisadas pela Administração
Municipal.
Com advento da EC nº 103/2019, e a denominada desconstitucionalização dos institutos
previdenciários do âmbito da Carta Magna para os Estados e Municípios, conforme
exposto no relatório 05 deste projeto, foi transferida maior responsabilidade para os entes
federados na reformulação dos seus RPPS para cumprimento de suas finalidades,
pagamento dos benefícios contratados, mas desde que atendidos o equilíbrio financeiro e
atuarial e as regras da LRF.
Por isso, oportuno informar não haver um modelo standard para modelagem de
majoração de alíquota, critérios de aplicação de progressividade, bem como de alteração
da base de cálculo contributiva dos aposentados e pensionistas que devem ser realizados
casuisticamente, isto é, conforme os parâmetros e diretrizes previstos na Constituição
reformada e adequada ou subsumida ao caso concreto. Em outras palavras, o melhor
modelo contributivo no critério de alíquotas progressivas deve ser analisado e construído
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com base no próprio perfil da massa de segurados de cada ente, customizando o rol das
faixas e respectivos percentuais, de modo a trazer maior vantagem para a administração
pública ao mesmo tempo sem provocar ônus tão expressivo à remuneração dos
servidores, principalmente daqueles de menores níveis de remuneração.
Ainda na 1ª reunião do ano, após a Fipe expor os principais pontos da EC 103/2019 e seus
efeitos no RPPS de Campinas constatou-se a necessidade de a equipe preparar um
seminário para os técnicos do instituto previdenciário, conforme explicitado pela Direção
do Camprev. O projeto deverá ser mais bem detalhado futuramente.
Em reunião de 22/01, a pedido do Camprev, a Fipe apresentou ao Conselho Municipal de
Previdência, os PLs elaborados no contexto do PSP e para atender às exigências da EC
103, as quais se não forem atendidas culminam na suspensão do CRP e acarretam ainda
interrupção das transferências voluntárias da União para o Município, conforme previsto
no Decreto Federal nº 3.788, de 11 de abril de 2001.
Após exposição e debate sobre as propostas de projetos de lei que tratam das (1) regras
de aplicabilidade imediata da EC 103/2019 como aumento da alíquota para 14%,
transferência de custeio dos serviços de concessão de benefícios que não forem
previdenciários, FSG e revisão da segmentação de massa e (2) instituição do Regime de
Previdência Complementar, a Fipe dirimiu dúvidas dos conselheiros, assim como recebeu
solicitações de alterações nos PLs.
As solicitações dos conselheiros durante a conferência foram compiladas, estudadas à luz
das legislações envolvidas nos respectivos temas, ressalvadas quando foi o caso,
implementadas e enviadas para apreciação da alta direção do Camprev.
Em reunião de 27/01, a Fipe apresentou a secretários municipais e presidência do
Camprev os principais impactos da EC 103 no município de Campinas e a redação dos
três PLs solicitados pelo prefeito (conforme rel. 05): itens de aplicabilidade da EC 103,
criação do FSG e revisão da SM; (2) instituição do Regime de Previdência Complementar
e (3) autorização da venda de imóveis do município e aporte de valores no Camprev.
Secretários solicitaram deixar em PL específico tudo que diz respeito à aplicabilidade da
EC 103 no município. Com a determinação, a Fipe passou a trabalhar com a proposição
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de quatro PLs para atender as necessidades do RPPS de Campinas: (1) regras de
aplicabilidade da EC 103 ao RPPS de Campinas; (2) criação do FSG e revisão da
segmentação de massa; (3) instituição do RPC; e (4) autorização da venda de imóveis e
aporte de valores no Camprev PL para a aplicação da Reforma da Previdência em
Campinas.
Em reunião na mesma data à tarde, com a assessoria e presidência do Camprev foi
discutida e definida a retirada do Fundo Solidário Garantidor do PL de revisão da
segmentação de massa com transferência de segurados e aporte de bens e ativos. Fipe e
Camprev consideraram mais adequada a retirada do FSG para agilizar a
operacionalização da modelagem de transferência de segurados e por se tratar de um
instrumento que visava, num primeiro momento, a dotar o Camprev de meios legais para
administrar, alienar e monetizar bens e direitos quando transferidos ao Instituto para
alocação aos fundos previdenciários.
Tendo em conta a prefeitura deter os meios administrativos para a rápida alienação de um
consistente lote de bens imobiliários, sendo ao final o produto líquido repassado ao
Camprev na forma da minuta de PL apresentada pela Fipe, avaliou-se, por enquanto, não
ser necessário a criação do FSG.
Em decorrência de todas essas solicitações, as equipes jurídica, atuarial e da vertente
financeira e econômica se debruçaram sobre os conceitos e textos dos PLs para
reformulação e reapresentação ao Conselho Municipal de Previdência (CMP).
Em nova reunião com o CMP, na tarde do dia 31/01, a equipe da Fipe apresentou os PLs
sobre: (1) a aplicação de aumento de majoração de alíquota e transferência dos benefícios
temporários do RPPS para os Entes, para atendimento a EC (Emenda Constitucional)
103/2019 e (2) sobre a criação do FSG e revisão da segmentação de massa com
transferência de segurados e obrigações entre os planos financeiro e previdenciário em
contrapartida ao aporte de ativos e demais medidas visando equacionamento do déficit
financeiro e atuarial e a sustentabilidade do RPPS.
Os PLs foram debatidos item a item pelos conselheiros e novas solicitações de ajustes
foram solicitadas. A Fipe por sua vez passou a analisar os ajustes, submeteu as

CI 5334

10

solicitações a novos estudos jurídicos, financeiros e atuariais e encaminhou os novos
textos para apreciação do Camprev.
No início de fevereiro, a Fipe elaborou e encaminhou as justificativas relativas a cada um
dos PLs ao instituto previdenciário, a fim de dar início à tramitação interna das
proposituras.
Observatório da Reforma da Previdência
Do final de dezembro de 2019 e no decorrer do mês de janeiro de 2020, a equipe jurídica
da Fipe realizou intensos debates, aprofundou estudos sobre os efeitos da EC 103 no
município de Campinas e deu continuidade ao monitoramento realizado pelo
Observatório da Reforma da Previdência, acompanhando as soluções implantadas nos
estados do Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito
Santo, bem como observando também as medidas judiciais propostas perante aos
Tribunais, para melhor entendimento da aplicação dos dispositivos pelos Entes na visão
da Justiça.
Devido à ampla repercussão da Emenda Constitucional e sua respectiva intersecção com
outras legislações e temas, a equipe jurídica debruçou-se sobre as Leis 9717/98, 8219/94,
8442/95,

15791/2019,

Decretos

17077/2010,

17525/2012,

18463/2004,

Lei

Complementar 219/2019 (do estado do Maranhão), Lei Complementar 10/2004 (de
Campinas), Lei Orgânica do Município e outras legislações do órgão antecessor do
Camprev, o antigo IPMC, para identificar regulamentos acerca de auxílios e alíquotas,
Lei 10887/2004, Portaria 464/2018, Portaria MEPT 1348/19, SEI – ME 5155534, NT
12212. Os participantes da vertente jurídica também investigaram orientações do Sprev,
estudos do Diap e exposições realizadas em seminários de previdência e de contas
públicas, encontros atuariais (a partir de apresentações, textos e vídeos) e livros de autores
da área que auxiliaram em dirimir dúvidas e questionamentos apresentados pelos
representantes do Camprev, do CMP e da Administração Municipal.
2.3

AÇÕES DAS VERTENTES ECONÔMICA E FINANCEIRA

As vertentes econômica e financeira, no período abordado, realizaram análises a fim de
dar suporte aos estudos jurídicos e ao desenvolvimento dos PLs.
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Dentre as análises realizadas destacam-se a utilização e forma de contabilização dos
valores da Dívida Ativa do município, bem como de todas as receitas futuras estimadas
(IRPF, dividendos etc.) que serão aportadas pelo Executivo. O tópico é parte integrante
do PL sobre revisão da segmentação de massas, mediante aporte de bens e direitos.
A discussão de inclusão da Dívida Ativa em aportes previdenciários não é recente e em
certa medida não pode ser considerada renúncia de receita em prol do instituto
previdenciário e sim de natureza de transação tributária. Há de se ter cuidado com o tema
tendo-se em vista os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal:
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de
receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados
fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput,
por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base
de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de
isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que
implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput
deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor
quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153
da Constituição, na forma do seu § 1º;
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II – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobrança.
Por isso, exige estudos sobre forma de contabilização e cautela em relação aos estudos
atuariais onde as expectativas de receita podem não ser realizadas e a responsabilidade de
cobertura será do ente.
O tema também exige da administração municipal reflexão sobre formas mais efetivas de
cobrança da Dívida Ativa para garantir a receita para os aportes previdenciários.
A equipe também se dedicou a analisar as repercussões orçamentárias e financeiras do
aumento das alíquotas de 11% para 14% no caso dos servidores e de 22% para 28% no
caso do ente, além das simulações com alíquotas progressivas e alteração da base de
cálculo de contribuição com a implementação da EC 103 no município, uma vez que o
aumento da alíquota patronal impacta os cofres do Tesouro Municipal, com destaque para
os efeitos sobre a receita e despesa no fundo previdenciário, que amplia o custo de
transição.
2.4

AÇÕES DA VERTENTE ATUARIAL

No período a que se refere este relatório, a Fipe realizou análise financeira da arrecadação
do RPPS de Campinas, que poderá ser alterada em função da instituição da modelagem
de alíquota progressiva alternativamente à majoração da alíquota para 14%, conforme
será apresentado a seguir.
Em paralelo, a Fipe tem desenvolvido os demais cenários atuariais, principalmente sobre
a modelagem de revisão da segregação de massas, atualização do cenário-base com os
parâmetros da EC n° 103/2019 e instituição da previdência complementar, que ainda
serão apresentados no próximo período, após as devidas validações dos parâmetros do
cenário-base.
Análise sobre possibilidade da instituição da alíquota progressiva
Esta breve análise, apresentada no anexo 4.4 deste relatório, tem o objetivo de verificar
os impactos na arrecadação pela contribuição dos servidores ao Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) do Município de Campinas, de ambos os fundos, com uma
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possível instituição de alíquota progressiva alternativamente à alíquota constante de 14%,
conforme regramento da Emenda Constitucional n° 103/2019.
As análises foram segmentadas em fundos, isto é, referente aos servidores e benefícios
vinculados ao Fundo Financeiro e ao Fundo Previdenciário, e, em seguida, apresenta-se
resultado consolidado de ambos.
Também como critério do estudo, apresentamos separadamente as contribuições dos
servidores ativos das dos servidores inativos e pensionistas. Adicionalmente, foram
realizadas avaliações sobre o perfil da massa de segurados (quantidades e remunerações
e proventos médios) por faixa de remuneração, que possuem impacto direto sobre a
arrecadação pela alíquota progressiva.
Em relação aos inativos e pensionistas, elaboramos duas simulações, uma supondo base
de contribuição apenas na parcela dos proventos acima do teto do INSS e outra supondo
contribuição sobre proventos acima do salário mínimo, conforme prevê a Emenda
Constitucional n° 103/2019. Por último, apresentamos os impactos nas arrecadações com
contribuição dos servidores de forma consolidada.
A partir dos resultados demonstrados no anexo 4.4, considerando as premissas utilizadas
e critérios definidos para os servidores federais na Emenda Constitucional n° 103/2019,
do ponto de vista de arrecadação proveniente dos recursos de contribuição dos servidores
do município de Campinas, caso fosse implementada a modelagem de alíquota
progressiva alternativamente à alíquota constante de 14%, haveria uma redução de receita
total desta fonte da ordem de 9% caso fosse adotado o critério de contribuição sobre
proventos acima do teto do INSS, ou redução na ordem de 6% no modelo acima do
salário-mínimo. Este achado se deve principalmente às características do perfil da massa
de segurados do município de Campinas, em que a grande maioria dos servidores possui
ganhos abaixo do teto do INSS, justamente onde as alíquotas por faixa salarial são
menores do que os 14%.
Como encaminhamento da reunião realizada nas dependências do Camprev em
15/01/2020, a Fipe realizará atualização destes resultados com base na nova base de
dados, posicionada em 31/12/2019 e atualização dos valores do teto do INSS e do salário-
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mínimo, o que constará também em simulações de impactos financeiros sobre os
resultados de ambos os fundos, não apenas o aumento de contribuição do servidor, uma
vez que o aumento de contribuição patronal no caso do Fundo Previdenciário pode
representar uma despesa maior ao ente federativo, pois este recurso será alocado em um
fundo já superavitário, não podendo ser utilizado para amortizar insuficiências financeiras
do outro fundo.
Deste fato, decorre-se a importância e a necessidade de se estabelecer a revisão da
segregação de como proposto pela Fipe, instrumento pelo qual obrigações do fundo
deficitário são transferidas para o fundo com saúde financeira, otimizando assim os
recursos públicos, com maior responsabilidade e gerando economicidade.
2.5

CORRESPONDÊNCIAS DO PERÍODO

Durante as atividades do período abordado, foram enviados e-mails e mensagens pelo
aplicativo WhatsApp em resposta às dúvidas dos representantes do Camprev sobre as
novas regras da EC nº 103/2019, de aplicação das medidas para o RPPS de Campinas e
para auxiliar na tramitação das proposições no âmbito da Administração Municipal. Tais
serviços de apoio se constituíram em trabalho técnico de assessoria ao instituto,
envolvendo análise para dirimir das dúvidas qualificadas, que exigiu disponibilização
tempo dos técnicos para tal finalidade.
2.6

RELAÇÃO E CONTROLE DE SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE DADOS

Encontra-se no anexo 4.3 planilha atualizada em que é possível visualizar o status das
entregas e disponibilizações de dados e documentos, conforme solicitações realizadas
pela Fipe ao Camprev.

CI 5334

15

2.7

EVOLUÇÃO DA EAP
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Na última semana de dezembro de 2019 e no decorrer do mês de janeiro de 2020, a
Estrutura Analítica de Projeto (EAP) do PSP-Camprev demonstra evolução em três
esferas de atividade:
No contexto do “Levantamento do Histórico e Diagnóstico Financeiro, Orçamentário,
Legal e Patrimonial”, a ação de “Levantamento e análise de bens, direitos, patrimônio do
município foi concluída.
No escopo “Análise da Gestão do Passivo: Diagnóstico e Diretrizes Atuariais e
Governança”, a tarefa de “Análise sobre Regime de Previdência Complementar” foi
finalizada.
Também foi encerrada a etapa de “Objetivos do Ente – Ente x RPPS e harmonização
conceitual”, no escopo de “Definição Estratégica para a Sustentabilidade Previdenciária
do RPPS”.
Diversas etapas no contexto dos escopos: “Análise da Gestão do Ativo: Receitas do RPPS
e Investimentos”, “Acompanhamento da Reforma da Previdência” e “Plano de
Sustentabilidade Previdenciária” continuam sendo desenvolvidas pela equipe da Fipe.
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3.

CONCLUSÃO

O relatório 6 apresenta o rol de atividades realizadas na última semana de dezembro de
2019 e ao longo do mês de janeiro de 2020, como andamento da EAP, detalhamento de
conteúdo de reuniões, levantamentos realizados em diversas vertentes do PSP-Camprev,
e apresentação de diversos serviços e resultados.
O destaque foi a descrição das medidas de aplicação imediata da reforma previdenciária,
que caso não sejam realizadas no prazo estabelecido pela Sprev trarão significativas
sanções para o município de Campinas.
Por esta razão, focou-se na reanálise do conjunto de medidas aprovadas na EC
nº 103/2019 para separação dos temas mais prementes para elaboração de textos das
proposições a serem encaminhadas ao Legislativo local e dos ensaios, atuariais e
financeiros, correspondentes a majoração de alíquotas e aplicação do novo modelo
contributivo de previdência do servidor necessários para embasar tecnicamente aos
anteprojetos, conforme a determinação do contratante.
Ainda na vertente atuarial foram tratadas das divergências dos resultados dos estudos
realizados pela Fipe em contraponto aos trabalhos pretéritos, pela análise dos parâmetros
e critérios utilizados pelos profissionais a fim de dirimir dúvidas e demonstrar os números
aderentes à realidade do RPPS de Campinas. Conferência realizada pelo Camprev sobre
o tema demonstrou a qualidade do trabalho extraordinário realizado pelos atuários da Fipe
que atendeu aos critérios exigidos pelo órgão regulador.
Como visto, os efeitos da reforma previdenciária estão sendo sentidos na Administração
Municipal e no RPPS administrado pelo Camprev. O projeto de sustentabilidade está em
meio a um processo de transição normativa, porquanto parte das novas medidas exigem
dos entes federados aplicação imediata, por intermédio da convalidação de seus termos
perante o respectivo poder legislativo, e outras se farão de forma diferida, mas exigirão
mudanças na Lei Orgânica do Município e ou decorrentes da alteração da Constituição
Estadual, quando for caso.

CI 5334

18

4.

CI 5334

ANEXOS

19

4.1

QUADRO DE REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO

Item Data

1.

2.

3.

4.

15/01/2020

22/01/2020

Participantes
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor
Presidente; Paulo César da Fonseca – Assessor Financeiro
e Atuaria; Pela Fipe: Euclides Augusto de Queiroz
Esteves, Fernando Rodrigues da Silva, Fabiana Rodrigues
de Freitas, Thiago Duarte e Josmar Nunes.
Conselho Municipal de Previdência. Pelo Camprev:
Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente, Paulo
César da Fonseca – Assessor Financeiro e Atuarial, Elias
Lopes da Cruz – Diretor Financeiro; Gerson Guimarães –
Assessor da Presidência e Anderson Carlos dos Santos Diretor Previdenciário; Pela Fipe: Euclides Augusto de
Queiroz Esteves, Fernando Rodrigues da Silva, Fabiana
Rodrigues de Freitas, Thiago Duarte e Suzana Vier.

Assunto
Apresentação status dos PLs, exposição de estudos
sobre aplicação da alíquota nos moldes da EC
103/2019 e dos aspectos jurídicos que devem ser
tratados pelo município após a promulgação da
Emenda.

Local

Tempo

Camprev

10h45min às 13h

Apresentação de Projetos de Lei que tratam de
alterações das alíquotas, instituição do Fundo
Solidário Garantidor e da instituição do Regime de
Previdência Complementar.

Camprev

10h45min às
14h30min

Camprev

10h30min às 12h

PMC

10h45min às 13h

24/01/2020

Camprev e atuários da Etaa, Exacttus e Fipe.

Avaliar os apontamentos constantes do Parecer nº
2517/2019/ME em relação aos estudos atuariais do
RPPS de Campinas DRRA 2019 e seus
antecedentes, combinado como os resultados do
cenário base do projeto de sustentabilidade
previdenciária Camprev-Fipe.

27/01/2020

Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor
Presidente; Paulo César da Fonseca – Assessor Financeiro
e Atuarial, Amanda C. B. Marinho – Assessora de
Planejamento e Gestão. Pela Prefeitura Municipal de
Campinas: Tarcísio Galvão de Campos Cintra – Secretário
Municipal de Finanças, juntamente com o servidor da
secretaria, Wagner Henrique Oliveira; Sr. Henrique
representando a Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos; Arly de Lara Romêo - Presidente e Pedro
Cláudio da Silva Diretor Financeiro, ambos da Sanasa;

Apresentação do status dos 3 PLs solicitados: (1)
itens de aplicabilidade da EC 103, criação do FSG e
revisão da SM; (2) instituição do Regime de
Previdência Complementar e (3) autorização da
venda de imóveis do município e aporte de valores
no Camprev.
Exposição e debate sobre os efeitos da EC 103 no
município de Campinas.
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Item Data

5.

6.

27/01/2020

31/01/2020

Participantes
Wanderley de Almeida – Secretário Municipal de Relações
Institucionais e Michel Abrão Ferreira - Secretário
Municipal de Governo. Pela Fipe: Euclides Augusto de
Queiroz Esteves, Fernando Rodrigues da Silva, Thiago
Duarte, Suzana Vier e Josmar Nunes.
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor
Presidente; Paulo César da Fonseca – Assessor Financeiro
e Atuarial, Samantha – Contadora. Pela Fipe: Euclides
Augusto de Queiroz Esteves, Fernando Rodrigues da Silva,
Thiago Duarte, Suzana Vier e Josmar Nunes.
Membros do Conselho Municipal de Previdência. Pelo
Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor
Presidente, Paulo César da Fonseca – Assessor Financeiro
e Atuarial, Elias Lopes da Cruz – Diretor Financeiro,
Anderson Carlos dos Santos - Diretor Previdenciário. Pela
Fipe: Josmar Nunes, Thiago Duarte de Oliveira, Euclides
Augusto de Queiroz Esteves e Suzana Vier.

Assunto

Discutir o andamento dos PLs após exposição de
novas minutas e debate com secretários pela manhã
e esclarecer dúvidas sobre contabilização de
patrimônio do Camprev.
Exposição e debate sobre PL referente à aplicação
imediata da EC (Emenda Constitucional) 103/2019
e de PL relativo à transferência de segurados e
obrigações entre os planos financeiro e
previdenciário em contrapartida ao aporte de ativos
e demais medidas visando equacionamento do
déficit financeiro e atuarial e a sustentabilidade do
RPPS.

Local

Tempo

Camprev

Camprev

14h30min às
17h30min

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

ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO

4.2.1

REUNIÃO FIPE E CAMPREV

ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- CAMPREV.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-15012020
Data: 15/01/2020
Local: Sala de reuniões do Camprev com início às 10h45min às 13h
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente; Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial; Pela Fipe: Euclides Augusto de Queiroz Esteves, Fernando Rodrigues da Silva, Fabiana
Rodrigues de Freitas, Thiago Duarte e Josmar Nunes.
Redator da ata:
 Fipe
Gravação de Voz:
 ( ) Não
 ( ) Sim. Arquivos
Pauta:
Acompanhamento do status e continuidade do Plano de Sustentabilidade Previdenciária – Camprev – Fipe.
Objetivos:
 Apresentação status dos PLs, exposição de estudos sobre aplicação da alíquota nos moldes da EC 103/2019
e dos aspectos jurídicos que devem ser tratados pelo município após a promulgação da Emenda.
Relato
 A reunião teve início com Marionaldo, informando que na última semana a equipe esteve na Secretaria
Nacional de Previdência e foi questionada sobre a implementação das mudanças trazidas pela Emenda
Constitucional 103/2019 e que surgiram dúvidas quanto à aplicabilidade, considerando que há normas de
aplicabilidade imediata e outras não.
 Fernando explicou que dentre as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional 103/2019 destaca-se o
aumento da alíquota e a obrigatoriedade dos entes em implementá-la, bem como citou os impactos legais
da não regulamentação pelos entes, que poderá ser caraterizada como renúncia de receita. O aumento da
alíquota é mandatório, portanto, todos os entes deverão implementar no prazo estabelecido pela SPprev.
Informou que na reunião com um dos atuários da equipe, Rattes, houve o entendimento de que os entes
(estados, municípios) estão em um regime de transição entre a Portaria MF n° 464/2018 e a Emenda
Constitucional, uma vez que houve alterações significativas.
Fernando perguntou como Campinas está avaliando tais medidas de como a Fipe pode auxiliá-los nesta
travessia.
 Mario respondeu que encaminhou norma técnica aos especialistas do instituto para análise. Sugeriu a
realização de um seminário para o quadro de servidores do Camprev; vê que o entendimento das áreas é
restrito. Normas de EP, EC e ED, que isso gera um didatismo. Que até hoje há dúvidas sobre as reformas
anteriores. Perguntou que esta parceria traz uma qualidade técnica que antes não havia para o Camprev.
Que os servidores têm questionado e que vem respondendo que o Camprev está estudando o tema, porém,
há um tempo para a realização deste estudo. Afirmou que já estão há seis meses sedimentando o tema e
que há uma expectativa dos servidores.
 Fernando afirmou que na proposta da reforma do governo Temer, a Reforma da Previdência estava sendo
tratada junto com a aplicação da Portaria 464, alias tal documento foi uma das diretrizes da atual Reforma
e que esta é a maior reformulação previdenciária desde a CF de 1988, e que aumentou a responsabilidade
dos entes. Que a Fipe trabalhava sob a perspectiva de três projetos, mas ao final do ano foi necessário
incorporar a pauta de aumento da alíquota. Lembrou que também teve a questão da PEC paralela e que
em nível estadual a aplicação da reforma está travada por decisão judicial. Informou que a Fipe atendeu
ao pedido do Camprev e fez uma simulação para o aumento de alíquota que será apresentada.
 Mario comentou sobre as dificuldades desta agenda em período eleitoral.

CI 5334

22

ATA DE REUNIÃO
 Fernando falou sobre os impactos na emissão do CRP além da intervenção de eventuais apontamentos do
TCE.
 Mario disse que foi questionado por secretário sobre o projeto que trata da “revisão da segmentação” com
o ajuste da transferência de obrigações (segurados). Fernando falou dos imóveis e os recursos são
importantes para ampliar a compra de vidas.
 Paulo informou que recebeu o valor dos imóveis que fazem parte do PL.
 Fernando mencionou que inicialmente a Administração Municipal apresentou rol de imóveis que atingiria
R$ 1 Bi, e que depois convergiu para outro valor e agora há possibilidade de transferência direta dos
recursos da venda dos imóveis. Citou que o terceiro projeto, o RPC, também foi tratado e que a EC trouxe
a sua obrigatoriedade, e a possibilidade de ser feita por entidades fechadas ou abertas, porém neste último
aguarda a edição de lei, melhor não prever tal opção. Informou que o modelo proposto pela Fipe prevê
um regime de previdência solidária. Que este mercado não é tão grande quanto os bancos imaginam e há
os fundos de pensão com expertise no segmento. A reforma ampliou esse mercado. Falou da importância
do servidor conhecer este tema. Que há necessidade de pequenos ajustes neste PL para adequar a EC
no 103/2019.
Afirmou que os testes de aderência realizados para o RPPS de Campinas não trouxeram boas notícias,
mas é uma situação mais aderente a situação do RPPS. E, por outro lado, Campinas se antecipou à questão
dos testes de aderência e dos seus efeitos, inclusive a evidenciação do déficit do FP e traz a necessidade
de enfrentar este problema. Que a discussão do déficit no FP e no FF os colocou em patamares de
igualdade do problema central da previdência do servidor. Que a revisão da segmentação de massas não
será afetada e que o aumento de alíquota traz uma perspectiva de reformulação no plano de benefícios e
no plano de custeio.
 Mario falou que há necessidade de ajustes no pedido de parcelamento feito pela Prefeitura.
 Paulo explicou que a equipe de auditoria que analisou o caso do Camprev entendeu que o superávit do
fundo utilizado não se tratava de recurso previdenciário não repassado ou não pago pelos entes ao
Ministério e sim do produto deste tipo de arrecadação e que portanto, os critérios utilizados para o
parcelamento não atendiam à legislação de Campinas que consta no artigo 1º, § 2º da LC 153/2016.
Informou que o aspecto temporal não influirá no pedido já realizado e que foi orientado pelo Ministério a
encaminhar à Câmara Municipal lei específica para tratar deste pedido de parcelamento e que aguarda o
retorno dos trabalhos da Casa Legislativa.
 Na sequência, Thiago apresentou trabalho realizado sobre a alíquota e como ficará a arrecadação após a
aplicação. Foram apresentados cenários com aplicação da alíquota uniforme e com a alíquota progressiva
e esclareceu que de acordo com os estudos realizados a alíquota progressiva pode não ser sustentável a
depender da leitura que se faça entre arrecadação e equidade, porém essa decisão deve ser tomada pelo
ente com base em critérios técnicos. O estudo foi realizado com análise na arrecadação dos servidores
ativos e da massa dos fundos, especificando o percentual de servidores que recebem até o limite do teto
em ambos os fundos. Outra análise foi feita também a partir da receita de contribuição dos aposentados e
pensionistas. Concluiu dizendo que não há vantagem na aplicação da alíquota progressiva sob a
perspectiva estritamente financeira, sem levar em conta as projeções futuras do ponto de vista atuarial,
pelo menos no modelo idêntico ao da União.
 Paulo e Fernando lembraram também que o ente tem a liberdade de aplicação inclusive de percentual
superior aos 14%.
 Após, Euclides passou a discorrer sobre a reforma da previdência e os principais aspectos constitucionais
e legais, os quais foram corroborados em seminário promovido pelo Tribunal do Contas do Estado de São
Paulo. Explicou que a EC trouxe demanda maior aos municípios já que há condição para que os entes
façam as suas regras. Um exemplo foi a manutenção ou não do abono de permanência. Outro impacto foi
o estabelecimento de novas idades mínimas para aposentadoria - de 62 e 65 anos - e que os entes deverão
mudar este aspecto nas respectivas leis orgânicas e que ainda há dúvidas sobre os aspectos legais e por
este motivo temos realizado estudos sobre os aspectos legais. Lembrou do parágrafo 22 do artigo 40 da
EC 103/2019 que estabelecerá mais mudanças aos regimes próprios, e lei complementar federal irá
estabelecer diretrizes de gestão e funcionamento dos regimes próprios e equilíbrio financeiro e atuarial.
Citou o artigo 36 e a Portaria 1348 e os prazos para a aplicação de alíquota que deverão ser observados
pelos entes.
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Informou que um dos principais pontos que deve ser tratado pelos entes neste momento é a aplicação da
alíquota, uma vez que haverá efeitos na renovação do CRP e no DRAA. Lembrou do calendário eleitoral
neste ano para os municípios no que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal. Falou do olhar que os
Tribunais de Contas terão sobre estes aspectos, no sentido de que os municípios já devem estar trabalhando
com o aumento da alíquota.
 Marionaldo citou o exemplo do Espírito Santo que já tratou da alíquota.
 Fernando comentou que o Maranhão também fez.
 Euclides lembrou que hoje temos a Portaria 464 de 2018 que trata de alguns aspectos relativos aos estudos
atuariais, no entanto o § 22 também trará outras disposições.
 Marionaldo perguntou quais aspectos devem ser tratados pelo município neste momento. Euclides
respondeu que deve ser vista especialmente a questão da alíquota para servidores ativos.
 Fernando discorreu sobre as regras para emissão do CRP e suas implicações para o Município.
 Josmar questionou se Campinas fará todas as mudanças trazidas pela reforma neste momento ou se serão
tratados apenas os aspectos com aplicação imediata.
 Fernando expôs que a reforma deve ser vista sobre três grandes blocos: gestão, a questão atuarial e de
custeio, e alteração dos parâmetros do plano de benefícios. Que qualquer discussão pode ser feita por
etapas ante a complexidade das normas e caso não haja apoio político para tais medidas. A aplicação da
lei ao caso concreto deve ser analisada a partir do da realidade do município, é um trabalho a ser aplicado
baseado no caso concreto...
 Euclides lembrou que o Ministério disponibilizou três propostas de leis para os entes. Deu exemplo sobre
a Previdência Complementar, de que o ente pode criar um incentivo para a entrada do servidor já que é
facultativa sua adesão. Que o patrocinador poderá aportar um valor para que haja este incentivo de adesão
dos servidores. Que há necessidade de olhar a realidade de cada ente.
 Fernando destacou a necessidade de se fazer um levantamento paralelo à legislação, pelo município, do
que se pretende mudar. Falou que somente nos aspectos dos benefícios há um universo de coisas a serem
regulados, além das pensões. Que a União dá alguns parâmetros, mas agora o município poderá ter seus
próprios parâmetros.
 Euclides explicou que a readaptação do servidor também passou por mudanças.
 Fernando pediu, para efeito de encaminhamento, que fosse detalhado o que se pretende com a proposta
inicial de realização de um seminário, qual o tempo e quando para a realização.
 Paulo disse que a prioridade neste momento é a apresentação das minutas revisadas e pediu para serem
encaminhadas ao Camprev.
 Mario marcará reunião para a próxima semana com o CMP, para apresentação dos projetos. Fernando
perguntou se deverá nesta oportunidade será apresentado o aumento de alíquotas.
 Marionaldo respondeu afirmativamente.
 Josmar perguntou se a alíquota também será estendida aos aposentados e pensionistas.
 Marionaldo informou que irá pedir uma reunião com o CMP na próxima semana, dia 22/01 e pergunta se
no dia 24/01 é possível reunião com os atuários na parte da manhã e com o governo na parte da tarde.
Fernando respondeu que sim. Paulo afirmou ser importante encaminhar o estudo ao governo.
 Marionaldo fará o encaminhamento das minutas ao secretário de Justiça.
 Fernando sugeriu que antes da reunião de quarta-feira fosse feito um checklist com os itens a serem
tratados nas reuniões.
 Marionaldo reafirmou a necessidade de um seminário para o quadro técnico do Camprev sobre a reforma
da previdência.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
 Nenhum
Encaminhamentos:
Observações:

CI 5334

24

4.2.2

REUNIÃO FIPE, CAMPREV E CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- CAMPREV.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-22012020
Data: 22/01/2020
Local: Sala de reuniões do Camprev, das 10h45min às 14h30min
Participantes:
Conselho Municipal de Previdência. Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente, Paulo
César da Fonseca – Assessor Financeiro e Atuarial, Elias Lopes da Cruz – Diretor Financeiro; Gerson
Guimarães – Assessor da Presidência e Anderson Carlos dos Santos - Diretor Previdenciário; Pela Fipe:
Euclides Augusto de Queiroz Esteves, Fernando Rodrigues da Silva, Fabiana Rodrigues de Freitas, Thiago
Duarte e Suzana Vier.
Redator da ata:
 Fipe
Gravação de Voz:
 ( ) Não
 ( ) Sim. Arquivos
Pauta:
 Acompanhamento do status e continuidade do Plano de Sustentabilidade Previdenciária – Camprev –
Fipe.
Objetivos:
 Apresentação de Projetos de Lei que tratam de alterações das alíquotas, instituição do Fundo Solidário
Garantidor e da instituição do Regime de Previdência Complementar.
Relato
 O Presidente do Conselho Municipal de Previdência deu início aos trabalhos, informando aos membros
do Conselho sobre a presença da equipe da Fipe e passou a palavra ao Sr. Marionaldo, DiretorPresidente do Camprev que falou sobre o desenvolvimento dos trabalhos do Plano de Sustentabilidade
Previdenciária (PSP – Camprev) e das etapas que já haviam sido apresentadas àquele Conselho.
 Marionaldo passou a palavra ao coordenador do projeto da Fipe, Fernando, que passou a discorrer
sobre o Plano de Sustentabilidade Previdenciária que está sendo desenvolvido. Fernando relatou que
os trabalhos desenvolvidos estão balizados na Portaria 464/2018 e fez um breve histórico da legislação
previdenciária e comparou a evolução que a Portaria de 2018 trouxe aos entes em relação à Portaria
403. Relatou a dificuldade dos entes e a consequente judicialização para a obtenção do Certificado de
Regularidade Previdenciária face a edição de normas tão salutares por meio de portaria e ao mesmo
tempo, obrigatoriedade de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do ente. Falou da EC 41 e
das medidas de equacionamento trazidas pela Portaria 403, dentre outras a segregação de massa.
Informou que a EC 103/2019 elevou a Portaria 464/2018 a outro patamar. Passou a discorrer sobre
cada uma das três etapas do projeto e falou sobre a instituição do Fundo Solidário Garantidor e do
Regime de Previdência Complementar e a modelagem que está sendo desenvolvida para o Município
de Campinas.
 Na sequência, Euclides, da Fipe, relatou que a EC 103/2019 transferiu a responsabilidade de legislar,
que antes era da União, para os Estados e Municípios e que se trata da maior reforma da previdência
já realizada desde a Constituição de 1988. Nesse sentido a União deu poderes aos regimes próprios
dos demais entes para legislarem sobre os aspectos contributivos, idade, forma de cálculo dos
benefícios, instituição de teto e regime de previdência complementar; que o pagamento de benefícios
temporários passa a ser de responsabilidade da administração direta e indireta dos entes e a restrição
aos regimes próprios do pagamento de aposentadorias e pensões.
Euclides falou sobre o equilíbrio financeiro e atuarial; discorreu sobre a aplicação da Portaria 1348 que
traz obrigações imediatas aos entes e as implicações no CRP sobre a não regulamentação na alíquota
contributiva, que deve estar padronizada. Lembrou que as dificuldades dos entes transitam pela
passagem de projeto de lei pelas Câmaras Municipais, que deve ser conciliada com o exíguo prazo
para aprovação e vigência (nonagesimal) com o calendário eleitoral deste ano.
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Após a explanação, a Fipe deu início à leitura do Projeto de Lei que trata das alterações das alíquotas,
da instituição do Fundo Solidário Garantidor.
 A Conselheira Guida questionou sobre a ausência de envio dos estudos que foram feitos pela Fipe, aos
membros do Conselho, bem como das minutas dos projetos de lei antes da reunião. Comentou que o
Camprev possui um fundo deficitário e um superavitário. Fernando explicou sobre a solidariedade dos
fundos financeiro e previdenciário. Falou que ainda que um fundo seja deficitário e outro superavitário,
com a solidariedade, o equacionamento do déficit deve ser analisado a luz do RPPS como um todo.
 Em continuidade a leitura do projeto de lei, Euclides discorreu sobre o artigo 9º e a norma que deve
ser aplicada pelo município, até que seja regulamentado o § 22 do artigo 40 da Emenda Constitucional,
e que a alíquota mínima ao servidor, de 14%, é mandatória.
 Marionaldo lembrou que o não aumento da alíquota irá inviabilizar a emissão do CRP. Fernando
explicou que o aumento de alíquota também ocorrerá em relação ao ente, que passará a ser de 28%.
 Com a leitura da proposta houve intervenções do Conselheiro Sidnei sobre o texto do artigo 2º, § 2º
(em relação ao entendimento do TCESP sobre o Instituto Brasileiro de Atuária); sugeriu nova redação
ao artigo 5º; questionou a redação que altera o artigo 143 e a possível inviabilização da transferência
de segurados. Questionou ainda sobre a pertinência de criação de sociedade de propósito específico.
 Houve ainda questionamento sobre os bens que deverão compor o Fundo Solidário Garantidor.
Fernando respondeu que o Presidente do Camprev poderá oportunamente explicar quais os bens
deverão compor este fundo.
 Foi solicitado o suporte técnico da Fipe na realização de um seminário com o objetivo de orientar os
técnicos da administração, face a complexidade das mudanças trazidas com a Emenda Constitucional.
 Na sequência, Euclides passou a ler o Projeto de Lei que trata do Regime de Previdência
Complementar. Houve questionamento sobre a alíquota contributiva neste regime. Fernando
respondeu que a alíquota é de no máximo 8,5% sobre a parte que exceder o teto.
 A Conselheira Guida ratificou o pedido de disponibilização dos estudos realizados e dos projetos de
lei apresentados, encerrando a reunião.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
 Nenhum
Encaminhamentos:
Observações:
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4.2.3

REUNIÃO FIPE, CAMPREV E ATUÁRIOS

ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- CAMPREV.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-27012020
Data: 24/01/2020
Local: Sala de reuniões do Camprev, de 10h às 11h15min
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente; Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Thiago Duarte, Suzana Vier. Atuários: Silvana
e Eduardo, antigos Etaa; Erick Leão, atuário da Exacttus; Vicente Aderson Paz Sales e Sérgio Cardoso, atuários
da Fipe.
Redator da ata:
 Fipe
Gravação de Voz:
 ( ) Não
 ( ) Sim. Arquivos
Pauta:
 Avaliação dos Estudos e resultados atuariais e implicações para o RPPS.
Objetivos:
 Avaliar os apontamentos constantes do Parecer nº 2517/2019/ME em relação aos estudos atuariais do
RPPS de Campinas DRRA 2019 e seus antecedentes, combinado como os resultados do cenário base
do projeto de sustentabilidade previdenciária Camprev-Fipe.
Relato:
 Pelo Camprev, Marionaldo iniciou a reunião agradecendo a participação dos cinco atuários presentes
e os demais representantes da Fipe. Destacou a competência dos profissionais e mencionou que mais
do que nunca, com a reforma da previdência, os cálculos atuariais serão importantes para os RPPS.
Explicou que desde sua primeira visita à Secretaria Nacional de Previdência (Sprev), em Brasília,
em 2019, foi cobrado acerca de possíveis divergências atuariais. Desse modo, o objetivo da reunião
seria identificar e ajustar o que há nos assentamentos do RPPS de Campinas que seriam causa de
divergências.
 Paulo explicou que o encontro não objetiva analisar as capacidades técnicas dos profissionais
envolvidos. A expectativa era encontrar explicações técnicas e soluções para divergências apontadas
pela Sprev. Nesta oportunidade distribuiu cópia do referido parecer da secretaria para os atuários.
Lembrou que quando a Prefeitura após a edição da lei autorizativa que possibilitou o uso de recursos
do fundo superavitário no fundo deficitário - questão que está sendo solucionada com o parcelamento
-, sobreveio análise da Sprev contendo apontamento de divergência entre os estudos apresentados
pelo Camprev e os realizados pelos técnicos do órgão com a base de dados que o instituto
previdenciário enviou desde 2007 até 2018. Observou que o instituto está há dois anos nessa
discussão com encaminhamento de documentos e estudos. Razão da contratação do estudo
extraordinário realizado pela Fipe que também apontou divergências semelhantes. Na visão da
Sprev, o Fundo Previdenciário estaria deficitário.
Desse modo, o objetivo da reunião é identificar como foram realizados os estudos que resultaram no
DRAA do RPPS e se no momento de cada análise o FP era ou não superavitário, de modo que
possam evitar divergências nos próximos estudos. Sabendo-se que os estudos atuariais devem ser os
mais fidedignos possíveis, em especial nesse momento em que o Camprev com apoio da Fipe está
prestes a apresentar estudo de sustentabilidade.
Inicialmente, pediu a Erick, da Exacttus, para explicar o DRAA 2019, enviado pelo Camprev, que
segundo a secretaria apresenta divergências em relação a estudo próprio do órgão. Segundo Paulo,
há compreensão da existência de metodologias diferentes, mas é preciso debater como resolver as
questões.
 Erick observou que a Sprev desde 2018 tem sistema próprio, roda os dados e emite relatórios.
Destacou que o ponto essencial da discussão são as premissas. A secretaria considera como idade
provável de entrada no mercado de trabalho 18 anos, numa atitude mais conservadora e que exige
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mais reserva e em muitos casos resulta em déficit. Avaliou que os cálculos da Sprev levam em conta
premissas mais acadêmicas que não se justificam na vida real. Pessoalmente, analisou que as pessoas
que passam em concurso têm mais idade. Em Campinas perto dos 37 anos porque a pessoa já
navegou pelo mundo, ficou desempregada e aí prestou concurso público.
Paulo citou que Benedito da Sprev tem afirmado desde 2017 que o cálculo de Campinas está errado.
Erick solicitou a apresentação dos demais participantes.
Paulo apresentou Silvana e Eduardo que trabalharam na empresa responsável pelos DRAAs de 2016
a 2018 – a Etaa; Fernando, Thiago, Sérgio e Aderson, pela Fipe, que estão trabalhando no Plano de
Sustentabilidade do Camprev e é nesse sentido que pediu a conversa. A Fipe realizou testes de
aderência, sem que soubesse previamente dos apontamentos da Sprev e o resultado foi praticamente
idêntico a um trabalho de revisão elaborado pela Sprev.
Pela equipe da Fipe, o atuário Aderson explicou que já fez os cálculos atuariais de São Paulo e de
diversas outras capitais. E que no caso de Campinas houve identificação de diferenças entre o
resultado dos cálculos da Fipe e os apresentados no DRAA.
Indagado por Erick, Paulo explicou que os cálculos foram feitos com a mesma base consistida.
Atuário Sérgio, também pela Fipe, explicou que diante das diferenças buscou explicações e rodou
simulações do cálculo com premissas diferentes que em tese poderiam ter sido utilizadas no DRAA,
a fim de compreender as diferenças nos resultados. Desse modo, apenas para efeito de comparação
e para identificar onde poderiam estar as diferenças, rodou estudos considerando as informações
sobre tempo anterior como estavam na base – poucos apontaram tempo anterior e a maioria colocou
zero para essa informação. O que se pode considerar uma base com problemas, entretanto rodou com
estes dados para saber onde estavam as diferenças. Ao fazer isto, os cálculos se aproximaram mais.
Ao notar que no DRAA a entrada em aposentadoria de professores e não professores seria com a
mesma idade, adotou a mesma premissa. Com esses dois ajustes o cálculo deu praticamente o mesmo
do último DRAA. Entretanto, entende que se deve considerar a idade de 25 anos como marco inicial
para o primeiro vínculo previdenciário e início da contagem para efeito de contribuição, uma vez
que a base indica inconsistências com tantos zeros nessa informação. Também considerou essencial
diferenciar aposentadoria de professores para o cálculo ser mais exato. Avaliou ser natural os
servidores não informarem os dados anteriores porque eles têm até a aposentadoria para fazer a
averbação do tempo anterior.
Erick explicou que no cálculo do DRAA tratou aposentadoria de professor da mesma forma que de
outros servidores e ateve-se em relação ao tempo anterior de trabalho ao que estava na base de dados,
em que a maioria dos servidores informou zero anos. Se propôs a dialogar com a Sprev para adotar
as mesmas premissas da secretaria. Mas avalia que é possível questionar os resultados da pasta e que
é ponto pacífico que foram as diferenças de premissas que impactaram os resultados. Destacou que
todos os cálculos realizados que resultaram nos DRAAs são admitidos pela Sprev.
Sérgio considerou que uma variável muito importante para justificar os diferentes resultados foi a
utilização de zero no tempo anterior de 90% dos servidores. Também avaliou como razoável
diferenciar professores dos demais servidores e incluir tempo de postergação da aposentadoria que
é o que costuma acontecer na realidade.
Paulo pediu para a atuária Silvana, que trabalhava na Etaa, expor sua opinião.
Silvana explicou que trabalhava na Etaa na área de Previdência Complementar, que Sprev rodou
uma vez estudo sobre Campinas e ao identificar problemas pediu reiteradas vezes novos documentos
para rever os cálculos. E o Camprev sempre os entregou.
Avaliou que os problemas, possivelmente, estão nos decrementos, o que vai ser usado para reduzir
a provisão matemática. Considerou que Benedito da Sprev fez análise específica para o Camprev e
encontrou problema na data de elegibilidade para aposentadoria que também passa pela questão do
tempo de serviço anterior. Buscou cuidadosamente a premissa que poderia ser considerada
equivocada.
Eduardo, ex-atuário da Etaa, explicou que os técnicos da Sprev demoraram muito tempo na
elaboração de relatório até encontrar o que consideravam problema.
Para dirimir a questão, Silvana sugeriu que as duas equipes alinhem o uso das mesmas premissas e
rodem os estudos, que os resultados serão aproximados, porque tábua, invalidez e rotatividade são
iguais para todos. O maior problema é elegibilidade – quando o servidor vai se aposentar. Avaliou
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que o Camprev precisa do passivo atuarial dentro dos parâmetros permitidos, com premissas mais
próximas da realidade. Avaliou também que a maior probabilidade é de déficit no Fundo
Previdenciário. O ideal não é discutir cálculo e sim hipótese para chegar ao passivo real que o Paulo
precisa identificar para uma boa gestão de sustentabilidade. Informou que na Previdência
Complementar, a informação de tempo anterior também é difícil.
 Sérgio explicou que as premissas básicas utilizadas no estudo da Fipe foram: 25 anos de entrada, 3
anos de postergação de aposentadoria – identificados via testes de aderência - e critérios de
aposentadoria diferenciados para professor.
 Erick se comprometeu a fazer consulta ao Benedito da Sprev sobre as premissas utilizadas porque
no parecer da secretaria não estão expressas.
 Aderson indagou se a empresa do último DRAA fez testes de aderência, antes de rodar os cálculos
atuariais. Erick respondeu que não fez, por não ser obrigatório do ponto de vista da legislação.
 Aderson sugeriu, a vista dos novos parâmetros da Portaria MF 464/19, a realização de testes de
aderência para capturar questões não aderentes, mesmo que ainda não esteja sendo obrigatório tal
medida porque o sistema previdenciário está em fase de mudança das regras. Por isso, a importância
dos estudos extraordinários realizados pela Fipe para o Camprev, que conseguiram capturar as
divergências possibilitando refinar os próximos trabalhos.
 Silvana considerou que algumas questões estão mais relacionadas à consistência dos bancos de
dados.
 Também pela Fipe, Fernando informou que a equipe que trabalho no PSP - Camprev desconhecia
qualquer divergência ou inconsistências como as apontadas pela Sprev, antes de rodar os testes de
aderência, por isso ao receber os resultados atuariais com déficit no Fundo Previdenciário, além do
já consolidado no Fundo Financeiro, levou a intensas pesquisas, refazimento de cenários, análises
adicionais e reuniões entre os diversos técnicos da equipe, para então validar o resultados e ter
tranquilidade para apresentar os números mais adequados ao Camprev. Foi nesta oportunidade que
foram participados do relatório da Sprev. Informou que regulação atuarial dos RPPS foi aperfeiçoada
com a edição da Portaria nº 464, ainda que os testes de aderência não sejam obrigatórios, o Camprev
no contexto do projeto de sustentabilidade adotou a medida conservadora de antecipar sua
realização, antes da aplicabilidade ser exigível. Por fim, considerou que o encontro possibilitou fixar
os pontos controvertidos e de atenção para superação do impasse junto à Sprev, convalidar os atuais
estudos da Fipe e orientar os futuros estudos do RPPS, bem como propiciar a transparência
necessária perante a Administração Municipal, segurados e gestores.
 Paulo pediu que após diálogo com Benedito, Erick compartilhe as informações para saber como lidar
com a questão dos DRAAs e realizar nova reunião.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
 DRRA 2019, Parecer SPREV nº 2517/2019/ME
Encaminhamentos:
Observações:
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4.2.4

REUNIÃO FIPE, CAMPREV, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- CAMPREV.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-27012020
Data: 27/01/2020
Local: Sala de reuniões do Camprev, de 10h45min às 13h
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente; Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial, Amanda C. B. Marinho – Assessora de Planejamento e Gestão. Pela Prefeitura Municipal
de Campinas: Tarcísio Galvão de Campos Cintra – Secretário Municipal de Finanças, juntamente com o
servidor da secretaria, Wagner Henrique Oliveira; Sr. Henrique representando a Secretaria 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 Michel Abrão Ferreira Secretário Municipal de Governo. Pela Fipe: Euclides Augusto de Queiroz Esteves, Fernando Rodrigues da
Silva, Thiago Duarte, Suzana Vier e Josmar Nunes.
Redator da ata:
 Fipe
Gravação de Voz:
 ( ) Não
 ( ) Sim. Arquivos
Pauta:
 Acompanhamento do status e continuidade do Plano de Sustentabilidade Previdenciária – Camprev –
Fipe.
Objetivos:
 Apresentação do status dos 3 PLs solicitados: (1) itens de aplicabilidade da EC 103, criação do FSG
e revisão da SM; (2) instituição do Regime de Previdência Complementar e (3) autorização da venda
de imóveis do município e aporte de valores no Camprev.
 Exposição e debate sobre os efeitos da EC 103 no município de Campinas.
Relato:
 A equipe da Fipe deu início à reunião com exposição dos pontos da EC 103/2019 que têm aplicação
imediata e que interferem diretamente na emissão do CRP, como o aumento da alíquota e a questão
dos benefícios temporários.
 Euclides falou da EC 103, que trouxe aplicação imediata para a União e para o RGPS, diferentemente
das emendas anteriores que trouxeram medidas para o RPPS; deixa condicionada para Estados e
Municípios a aplicação das medidas por leis próprias; trouxe a obrigatoriedade de alíquota de 14%
para os entes deficitários; transferência do pagamento dos benefícios temporários para o Tesouro e
não mais pelo RPPS ainda que este órgão seja responsável pela operacionalização; mudou a
documentação a ser apresentada a Sprev em relação aos estudos atuariais. Euclides enfatizou os
prazos para a elaboração do PL do município que altera a alíquota; lembrou que este ano há
necessidade de se observar o calendário eleitoral; falou do tempo e aplicação das leis.
 Fernando falou que havia um regime jurídico constitucional que se alterou e que estamos em meio
a esta transição; que ao cuidar dos benefícios há necessidade de se alterar a lei orgânica; há uma
transferência de responsabilidades aos entes. Informou que segundo o último DRRA havia um fundo
deficitário e outro superavitário, mas que este déficit, com os estudos que estão sendo realizados,
tendem a aumentar. Falou que os textos de lei que estão sendo apresentados referem-se à aplicação
da EC 103/2019. Perguntado se tudo o que consta na EC será aplicado aos municípios, Fernando
respondeu que não. Reafirmou a necessidade de cumprir a exigência de transferência de pagamento
dos benefícios temporários e não previdenciários para o ente; que os 14% é mandatório e que neste
momento não há necessidade de se discutir sobre a possibilidade de progressividade, variação de
alíquota e alteração da base de cálculo contributiva. Falou de aplicação das alíquotas normais e da
possibilidade de aplicação de alíquota suplementar para fazer frente ao déficit. Informou que a
reforma “cheia” seria aplicação de tudo que a EC autoriza os entes e citou como exemplo o abono
de permanência e a pensão. Explicou que o centro de qualquer mudança são os estudos atuariais,
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olhando-se o plano de benefícios; que as mudanças fundamentais, portanto, são a mudança de
alíquotas e a transferência de responsabilidade de pagamento dos benefícios para os órgãos da
administração.
 Fernando fez a leitura da proposta de PL que trata dos itens de aplicabilidade da EC 103, criação do
FSG e revisão da SM. Explicou que o aumento de pessoal a partir de agora deve também observar o
passivo atuarial. Passou a explicar os artigos do projeto de lei e tirou dúvidas sobre as alíquotas e a
aplicação das mesmas. Explicou que foi colocado artigo que já prevê a alíquota suplementar. Falou
que para que seja feito o cálculo de alíquota suplementar, sugere que antes seja feito o plano de
custeio dos benefícios; que está prevista a revisão da segregação de massas; a criação de um Fundo
Solidário Garantidor, que inicialmente seria composto por imóveis; explicou a forma que se dará a
“compra de vidas”; que o FSG deve assegurar a cobertura do passivo atuarial; explicou os bens e
direitos que podem integrar este fundo tais como os recursos da Sanasa, IRPF; recursos estes que
irão possibilitar a transferência de segurados entre os fundos; que a modelagem que está sendo
proposta é mais sofisticada e menos dependente do fluxo de caixa do Município; outro dispositivo é
o que traz a possibilidade de rentabilização dos bens e a criação de sociedade de propósito específico.
Que o Camprev está autorizado a vender os bens; falou da modelagem da transferência de segurados.
 Apresentou em seguida o PL sobre autorização da venda de imóveis do município e aporte de valores
no Camprev; que faz a destinação do recurso ao RPPS e aos fundos. Perguntado sobre a pertinência
de dispositivo para a avaliação dos imóveis, Fernando respondeu que como se fará a transferência
do valor líquido pela PMC ao Camprev, a avaliação ficará a cargo da própria Prefeitura, conforme
critérios estabelecidos na legislação local.
 Outra apresentação refere-se ao PL sobre instituição do Regime de Previdência Complementar; que
agora é mandatória e não mais opção e trouxe a obrigatoriedade de estabelecimento do teto
remuneratório e que a vantagem para a administração e para quem já está na Previdência é muito
grande.
 Foram sugeridas alterações e foi perguntado se é possível retirar o FSG da lei anterior e incluí-lo no
PL dos imóveis, já que se tratam de matérias correlatas; continuando a apresentação sobre o RPC,
Fernando informou que este modelo será aplicado aos novos servidores. Fernando discorreu sobre
as nomenclaturas utilizadas no RPC. Falou que o mercado dessa área é pequeno. Que a gestão desse
recurso deverá ser feita por uma entidade já existente, citando o exemplo de entidade fechada. Falou
da necessidade de se criar um comitê gestor, que irá atuar junto a entidade que irá fazer a gestão.
Discorreu sobre os benefícios, informando que o cerne destes detalhamentos, deverá ser feito por
meio de regulamento. Outro ponto importante do PL é o percentual da contribuição. Falou da
possibilidade de se constituir uma seguradora que cuide dos benefícios de risco, que é adequado do
ponto de vista atuarial; falou da abertura de crédito de R$ 6 milhões. Mencionou que
alternativamente e, sendo viável financeiramente, poderá o município criar a sua própria entidade de
RPC e da possibilidade de um futuro consórcio. Nos encaminhamentos, Fernando se prontificou a
fazer as alterações no PL que trata das alíquotas. Também foi solicitado que se deixasse separado o
FSG, em projeto próprio, ou seja, foi solicitado o desmembramento dos três projetos em quatro.
Perguntado qual o prazo para devolutiva dos projetos de lei pela Fipe, Fernando informou que até
quarta-feira seguinte, poderia entregá-los.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
 Nenhum
Encaminhamentos:
Desdobramento de um dos PLS em dois, ficando deliberada a elaboração de 4 PLs para atender as necessidades
do RPPS de Campinas:
 PL para a aplicação da Reforma da Previdência em Campinas;
 PL para obter autorização sobre a venda de imóveis e aporte de valores no Camprev;
 PL sobre criação do FSG e revisão da segmentação de massa;
 PL sobre instituição do RPC.
Observações:
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4.2.5

REUNIÃO FIPE E CAMPREV

ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- CAMPREV.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-27012020
Data: 27/01/2020
Local: Sala de reuniões do Camprev das 14h30min às 16h30min
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente; Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial, Samantha – Contadora. Pela Fipe: Euclides Augusto de Queiroz Esteves, Fernando
Rodrigues da Silva, Thiago Duarte, Suzana Vier e Josmar Nunes.
Redator da ata:
 Fipe
Gravação de Voz:
 ( ) Não
 ( ) Sim. Arquivos
Pauta:
 Acompanhamento do status e continuidade do Plano de Sustentabilidade Previdenciária – Camprev –
Fipe.
Objetivos:
 Discutir o andamento dos PLs após exposição de novas minutas e debate com secretários pela manhã
e esclarecer dúvidas sobre contabilização de patrimônio do Camprev.
Relato:
 A reunião teve início com Fernando explicando sobre a administração do Fundo Solidário Garantidor
e quais as vantagens e desvantagens de sua instituição e falou sobre a modelagem de transferência
de segurados.
 Paulo manifestou que entende que não deverá ser instituído o FSG, pois poderá criar confusão na
gestão.
Fez uma abordagem sobre a Portaria 464/2018 que estabelece que o Conselho deve aprovar o aporte
de ativos e citou os dispositivos que tratam do Plano de Custeio, artigo 67, artigo 2º, Incisos I e
parágrafo 2. Artigo 13. Artigo 43. Afirmou que por força da Portaria 464/2018, o Conselho tem
entendido que diversas pautas devem ser submetidas ao órgão, eis que o Camprev deve ter clareza
sobre quais projetos de leis e quais pautas, à luz desta Portaria, devem ser submetidos ao Conselho.
Dessa forma, Paulo solicitou uma Nota Técnica da Fipe.
 Fernando pediu que o Camprev solicite formalmente a NT, destacando os pontos de atenção.
Lembrou que as atividades do Conselho são definidas por regulamento.
 Para responder a questionamentos relativos a patrimônio imobiliário, Paulo solicitou auxílio da
contadora do Camprev, Samantha.
 Fernando perguntou à contadora se o bem que consta no balanço, de R$ 22 mi é de fato patrimônio
imobiliário.
 Samantha informou que a sede está avaliada em R$ 11 milhões e que este imóvel ainda não foi
incorporado ao patrimônio. Que, portanto, os R$ 22 milhões se referem a totalidade do patrimônio
do Camprev e não somente ao imóvel em que o Instituto está sediado.
 Fernando explicou sobre a importância desses bens para fins atuariais e perguntou sobre um recurso
de R$ 124 milhões que consta no Balanço. A contadora explicou que no Fundo Financeiro são
administradas as taxas, em contas separadas, mas dentro deste Fundo.
 Thiago informou que de acordo com o DRAA, os R$ 22 milhões integram um valor maior, de R$ 106
milhões, em imóveis. E consultou se os imóveis da saúde estão dentro do Fundo Financeiro. A
contadora respondeu afirmativamente.
 Fernando comentou sobre a taxa de administração e que o recomendável é a separação de contas,
como medida de transparência.
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Com a presença do presidente do Camprev na reunião, Fernando informou sobre a conversa com
Paulo e sugeriu alterar o projeto apresentado retirando o Fundo Garantidor. Explicou os problemas
como se daria a gestão deste Fundo e os custos envolvidos.
 Marionaldo, comentou que a retirada do FSG seria um retorno ao que dispôs a Portaria Ministerial
464/2018, que trata da possibilidade de revisão da segmentação de massa.
 Fernando sugeriu fazer a revisão da segmentação de massa com transferência de ativos, depende da
qualidade dos bens e sua liquidez. O FSG poderia auxiliar neste aspecto.
 Marionaldo afirmou que estamos trabalhando com quatro projetos de lei. O Presidente perguntou se
há necessidade de o CMP aprovar estes projetos.
 Fernando sugeriu chamar uma reunião para cientificar o Conselho sobre a modelagem da revisão da
segmentação de massa e da adoção das medidas da EC 103/2019.
 Marionaldo fez um panorama sobre a reunião que ocorreu na parte da manhã com o CMP.
 Fernando fez uma leitura breve sobre a Portaria 464/2018 em relação aos aspectos atuariais, revisão
de segmentação de massa, e a necessidade de deliberação e aprovação pelo Conselho. Informou que
de acordo com o citado diploma legal, cabe ao Conselho deliberar e não necessariamente aprovar e
que este último aspecto (revisão da segmentação) cabe ao Ministério. Somente em caso de
modelagem não prevista na Portaria nº 464 é que deve haver aprovação pelo Conselho. Não sendo
o caso da revisão proposta pela Fipe.
 Thiago perguntou se no próximo DRAA serão considerados os testes de aderência.
 Paulo respondeu que ainda não serão considerados neste DRAA e serão somente em 2021.
 Marionaldo perguntou se os resultados irão melhorar com o uso do Imposto de Renda.
 Thiago comentou que a Fipe está aguardando os resultados dos estudos com este cenário.
 Marionaldo comentou sobre o abono de permanência que, de certa forma, era vantajoso para a
administração a manutenção de um servidor com salário alto.
 Fernando comentou que este dispositivo trouxe a possibilidade de a prefeitura avaliar a pertinência
de quais servidores são interessantes manter no quadro, mesmo após a aposentação. Isso significa
que o abono deve estar ligado a política de recursos humanos da Administração, não mais como
incentivo para todos.
 Como encaminhamento, o Presidente pediu as alterações sugeridas no PL e pediu uma nova reunião
na sexta feira daquela semana.
 Fernando informou que não pode comparecer, mas disponibilizou a equipe para participar da
reunião.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
 Nenhum.
Encaminhamentos:
Observações:
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4.2.6

REUNIÃO FIPE, CAMPREV E CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

ATA DE REUNIÃO
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- CAMPREV.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-31012020
Data: 31/01/2020
Local: Camprev, das 14h30min às 17h30min
Participantes:
Membros do Conselho Municipal de Previdência. Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor
Presidente, Paulo César da Fonseca – Assessor Financeiro e Atuarial, Elias Lopes da Cruz – Diretor
Financeiro, Anderson Carlos dos Santos - Diretor Previdenciário. Pela Fipe: Josmar Nunes, Thiago Duarte
de Oliveira, Euclides Augusto de Queiroz Esteves e Suzana Vier
Redator da ata:

Fipe
Gravação de Voz:

( x ) Não

( ) Sim. Arquivos
Pauta:

Apresentação de Projetos de Lei no contexto do PSP Camprev e da EC (Emenda Constitucional)
103/2019.
Objetivos:
 Exposição e debate sobre PL referente à aplicação imediata da EC (Emenda Constitucional)
103/2019 e de PL relativo à transferência de segurados e obrigações entre os planos financeiro e
previdenciário em contrapartida ao aporte de ativos e demais medidas visando equacionamento
do déficit financeiro e atuarial e a sustentabilidade do RPPS.
Relato:

O Presidente do Conselho Municipal de Previdência (CMP) iniciou a reunião lembrando que pela
manhã, em outra conferência, o conselho já havia tratado da carteira de investimentos do Fundo
Previdenciário e no período da tarde o foco estava voltado à apresentação de dois projetos de lei
(PLs): (1) referente à aplicação imediata da EC (Emenda Constitucional) 103/2019 e (1) relativo à
transferência de segurados e obrigações entre os planos financeiro e previdenciário em contrapartida
ao aporte de ativos e demais medidas visando equacionamento do déficit financeiro e atuarial e a
sustentabilidade do RPPS. Em seguida, passou a palavra ao diretor presidente do Camprev para
abertura e contextualização do tema.

Pelo Camprev, Marionaldo explicou que em sequência à reunião anterior do CMP, e após
apresentação e aprovação dos PLs pelo Executivo, o qual irá patrocinar as medidas de
sustentabilidade, os referidos projetos serão apresentados novamente ao conselho.
Destacou que o Projeto de Sustentabilidade Previdenciária (PSP-Camprev) implica em o governo
municipal dispor de bens e ativos para vincular ao RPPS. O trabalho, realizado pela Fipe, objetiva
atender a Portaria 464 e, por força da aprovação da EC 103, aponta quais medidas presentes na
referida norma constitucional devem ser implementadas em Campinas e a que tempo.
Esclareceu que na apresentação anterior ao conselho, um único PL abordava o aporte de bens e
ativos no RPPS, a adoção de alíquota de 14% e custeio pelo ente dos benefícios temporários, os dois
últimos em atendimento à EC 103. Após análise, o Camprev e a equipe da Fipe optaram por tratar
dos assuntos relativos à Emenda Constitucional em PL separado.
Comentou que os conselheiros receberam Nota Técnica no. 12.212/2019 do Ministério da Economia
para os entes sobre as ações imediatas e as que podem ser adotadas posteriormente em relação à EC
103. Imediatamente, é preciso que os entes municipais passem a custear os benefícios temporários
como auxílio-reclusão, salário-família, licença-saúde e licença-maternidade e que o RPPS adote
alíquota de 14% para os servidores.
Reportou sua estada em Brasília para resolver problemas do Certificado de Regularidade
Previdenciária (CRP) que saiu no dia anterior à reunião. Também relatou sua participação no
Seminário Nacional “Aplicação da Reforma da Previdência pelos municípios brasileiros – EC
103/19”, realizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e que em participação da Secretaria
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Nacional de Previdência (Sprev), os técnicos do ministério foram taxativos ao afirmar que os
municípios terão de aplicar a EC 103 e fazer as mudanças necessárias. Relatou que todos os
municípios estão correndo para dar conta da pauta previdenciária e que o município de Ribeirão
Preto está desenvolvendo um Plano de Sustentabilidade Previdenciária com auxílio de fundação da
USP- Ribeirão Preto e que caminha no mesmo sentido do PSP do Camprev, desenvolvido pela Fipe,
que é da USP de São Paulo. A diferença é que na referida cidade o projeto encontra-se em estágio
mais avançado trabalhando na análise do plano de benefícios. Citou que a pauta é indigesta, mas
terá de ser enfrentada a fim de manter o CRP.
Também destacou que o terceiro PL que será apresentado pelo Executivo diz respeito à instituição
do Regime de Previdência Complementar, cujo desenho é o recomendado pelo ministério e não há
pegadinhas. A Previdência Complementar, uma das normas estabelecidas pela EC 103, é necessária
para estabelecer um teto para os funcionários públicos que entrarem no futuro. Não mexe no direito
adquirido, só será para novos servidores que estarão sujeitos ao teto do INSS.
Equipe do Camprev distribuiu cópia dos PLs aos conselheiros e passou a palavra aos técnicos da
Fipe para as devidas apresentações dos PLs.
Pela Fipe, Euclides explicou que após a última reunião do CMP, em que foram realizados
apontamentos sobre as minutas dos PLs, será realizada novamente a leitura das minutas de forma
paulatina e, ao final de cada texto as dúvidas serão sanadas. Passou à exposição do PL que prevê
aplicação de dispositivos da EC nº 103/2019, referentes à majoração de alíquotas contributivas do
RPPS e outras medidas na forma e condições que especifica, conforme texto a seguir:
“A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono a seguinte lei
complementar:
Art. 1º Os benefícios de auxílio doença, salário família, auxílio maternidade, auxílio reclusão e
abono trezeno previstos respectivamente entre os artigos 51 a 84 da Lei Complementar nº 10/2004,
serão custeados e consignados no orçamento próprio dos Órgãos e Entidades da Administração
Pública Municipal do Poder Executivo e Legislativo do Município de Campinas de vinculação
funcional do servidor.
Parágrafo único. Os benefícios relacionados no caput continuarão a ser concedidos e
operacionalizados nos moldes disciplinados pela Lei Complementar 10, de 30 de junho de 2004.
Art. 2º O artigo 138 da Lei Complementar 10, de 30 de junho de 2004, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 138. A alíquota de contribuição ordinária dos servidores ativos para o custeio do Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Campinas corresponderá a 14% (quatorze por cento),
atendendo o disposto nos artigos 9º, § 4º e 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro
de 2019, e incidentes sobre a remuneração de contribuição de que trata o artigo 20, inciso XI da
referida Lei 10/2004, a ser descontada e recolhida pelo órgão ou entidade a que se vincule o servidor.
§ 1º O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal proposta de lei ordinária com o objetivo
de adequar o percentual e a base contributiva previstos no caput, bem como do plano de custeio
previsto nesta Lei, em atendimento aos dispositivos da EC 103/2019 a fim de assegurar o equilíbrio
financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas.
§ 2º A avaliação financeira e atuarial do RPPS deverá ser realizada por profissional habilitado,
regularmente inscrito na entidade de classe, elaborada conforme normas gerais de atuária e a
legislação pertinente, e ser encaminhada à Sprev – Secretaria Nacional de Previdência no prazo
previsto na Legislação Federal pertinente.
Art. 3º O artigo 140 da Lei Complementar 10, de 30 de junho de 2004, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 140. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas, com percentual igual ao estabelecido
para os servidores titulares em atividade, sobre os proventos de aposentadorias e pensões, que
superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 1º O percentual da contribuição será de 14% (quatorze por cento) sobre os proventos de
aposentadorias e pensões conforme o limite estabelecido no caput, atendendo ao disposto nos artigos
9º, § 4º e 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.
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§ 2º A revisão da alíquota e base contributiva previstas neste artigo, bem como do plano de custeio
em atendimento aos dispositivos da EC nº 103/2019 serão propostas por lei ordinária de iniciativa
do Poder Executivo com o objetivo de adequá-las aos parâmetros que assegurem o equilíbrio
financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas.
Art. 4º O artigo 141 da Lei Complementar 10, de 30 de junho de 2004, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 141. A partir da promulgação da presente lei, a alíquota de contribuição ordinária dos Órgãos
e Entidades da Administração Pública Municipal do Poder Executivo e Legislativo do Município
de Campinas, corresponderá a 28% (vinte e oito por cento) da totalidade das parcelas de
remuneração de contribuição dos servidores ativos.
§ 1º Ficam autorizados os Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal do Poder
Executivo e do Legislativo do Município de Campinas, a realizar contribuição previdenciária
patronal suplementar ou aporte em caráter temporário e adicional às alíquotas ordinárias de custeio
do RPPS, que será distribuída de forma proporcional às obrigações dos respectivos segurados e
devida pela cobertura da insuficiência financeira originada pelo pagamento dos benefícios
previdenciários.
§ 2º A contribuição ou aporte temporários previstos neste artigo serão calculados em estudo atuarial,
e vigorará enquanto não estabelecido na legislação municipal novo modelo de custeio do RPPS
decorrente da aplicação dos dispositivos previstos na EC nº 103/2019, em especial aqueles
constantes do artigo 149 da Constituição Federal.
§ 3º Os efeitos da medida prevista no caput serão aplicados a partir do orçamento do exercício 2020.
Art. 5º. Esta Lei Complementar entra em vigor:
I – Na data de sua publicação, quanto ao disposto no artigo 1º.
II – No primeiro dia do quarto mês subsequente a data de publicação desta Lei, quanto ao disposto
nos artigos 2º, 3º e ao caput do 4º.
Parágrafo único. No transcurso da noventena prevista no inciso II, do caput deste artigo, as
contribuições dos segurados, servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como as dos Órgãos e
Entidades da Administração Pública Municipal do Poder Executivo e Legislativo do Município de
Campinas continuarão a ser descontadas e repassadas ao Camprev nos moldes previstos na redação
originária da Lei Complementar 10 de 30 de junho de 2004”.
Após a apresentação do PL, os conselheiros, membros do Camprev e demais participantes da
reunião se inscreveram para perguntas e comentários.
Conselheira indagou até quando o projeto deve estar aprovado e quando começará a vigorar a nova
alíquota. Euclides respondeu que a alíquota começa a vigorar no quarto mês após aprovação,
conforme artigo 36 inciso II. Também no artigo 195, §6º, da CF, exige 90 dias para alteração da
alíquota previdenciária, e nesse caso houve inovação para facilitar a questão contábil das folhas.
Também há a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) a qual estabelece que mudanças que
alterem folha de pagamento devem obedecer 180 dias de antecedência das eleições. Por isso, o PL
caminha como urgente. Em complemento à questão, Paulo do Camprev explicou que a Portaria
SEPT 1348/2019 também disciplina o assunto apontando que os estados, municípios e o Distrito
Federal tem até 31/07/2020 para aprovação e entrada em vigor da alíquota de 14%.
Conselheiro questionou se a lei estabelece alíquota mínima. Euclides esclareceu que para os entes
superavitários, a alíquota mínima estabelecida seria a do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), ou seja 7,5%. Mas para os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), a legislação
estabelece que uma vez que tenha havido segmentação de massas, já se presume que o regime seja
deficitário, porque a segmentação é uma busca por ser superavitário, mas ainda não é. Ainda que
haja dois fundos, um sendo superavitário, o regime é um só, classificando-se como deficitário e com
o dever de instituir alíquota mínima de 14%.
Conselheiro perguntou se há possibilidade de alíquota progressiva. O técnico da Fipe respondeu que
há previsão no artigo 149 mas há necessidade de lei complementar que aprove os dispositivos do
referido artigo e de estudo atuarial que demonstre a necessidade da alíquota progressiva ou da
alíquota extraordinária - que não pode ser permanente - e a questão de se tratar da aplicação da
contribuição para aposentados e pensionistas a partir do salário mínimo. Ou seja, está prevista, mas
precisa ser regulamentada. No PL em tela, não há nenhum item do artigo 149, o qual precisa de
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regulamentação. O PL lida apenas com o que há de imediato e precisa ser realizado principalmente
em virtude do CRP. Na questão do estudo atuarial, quando lei complementar federal for publicada,
conforme prevê o § 22 do art. 40, da EC nº 103/19, haverá mudanças nos estudos. Equilíbrio
financeiro e atuarial e os atuários ganharam grande destaque na EC 103. Comparativamente, podese dizer que se antigamente todo mundo comprava o terno na mesma medida, agora o terno será
moldado para cada cliente. Em termos atuariais, não haverá mais produto de prateleira, igual para
todo mundo. É preciso olhar as condições e particularidades de cada ente. Anteriormente, não se
considerava todas essas premissas. Mas a EC muda o status de importância das questões atuariais.
Conselheiro procurou saber se alíquota progressiva incide também para aposentados abaixo do teto.
Euclides detalhou que a EC 103 trata da mudança da base de contribuição de aposentados e
pensionistas, podendo contribuir a partir do salário mínimo, ou seja, podendo aplicar os 14% já para
quem ganha acima do salário mínimo. Conselheiro explicou que a maior parte de inativos recebe
menos que o teto do INSS e que entende ser preocupante onerar essas pessoas. Euclides mencionou
que o tópico faz parte do artigo 149, não está vinculado à questão do CRP e não está sendo tratado
neste momento pelos PLs em discussão. Lei complementar federal vai estabelecer critérios e é
preciso amadurecer a questão.
Conselheiro arguiu que sendo a alteração da alíquota para 14% uma medida de caráter obrigatório,
até que ponto pode mudar. O advogado da Fipe explicou que se não houver ajuste na alíquota o
município pode ficar sem CRP.
Conselheira citou que olhando o Fundo Previdenciário, cuja carteira de investimentos foi
apresentada pela manhã, com aplicações de quase R$ 1 bi, como justificar o aumento da alíquota
dos servidores vinculados ao respectivo fundo de 11% para 14%. Observou que o ente será onerado
em mais 6% em um fundo superavitário e pediu estudo atuarial que comprove o déficit do Fundo
Financeiro, que não foi apresentado, segundo ela. Pelo Camprev, Paulo respondeu que todos os anos
os conselheiros aprovam estudo atuarial. A conselheira considerou que no final, junta-se os estudos
dos dois fundos. Paulo reafirmou que os estudos de cada fundo são submetidos todo ano ao CMP.
A conselheira analisou que o estudo atuarial não é suficiente para as questões específicas de análise.
Considerou absurda a administração querer resolver a questão do desequilíbrio financeiro e atuarial
dessa forma. Marionaldo defendeu que os estudos são disponibilizados todo ano desde 2004. A
conselheira considerou que o estudo não dá conta. Outra conselheira cobrou relatório atual da
situação desde 2004 e que sendo o FP superavitário, não faria sentido aumentar alíquota para os
ativos do referido fundo. Paulo explicou que o que importa é o equilíbrio atuarial do regime e
havendo dois fundos, não adianta ter um fundo superavitário se outro é deficitário. É preciso ter
equilíbrio dos dois fundos para o regime estar superavitário. E esse não é o caso do RPPS de
Campinas. Não se pode tratar um fundo separado do outro na questão de alíquota. Euclides detalhou
que a União convencionou os 14% para RPPS em desequilíbrio, sem estudo atuarial apresentado
pela União, assim como quando se convencionou 11%, partindo do pressuposto de um percentual
que não gerasse confisco. As regras de 2004 são diferentes das de hoje. Quando se faz segmentação
é sempre na busca de equilíbrio financeiro e atuarial. Na EC 103, se há segmentação, se presume
déficit do regime. A regra não faz distinção de fundos porque o regime é solidário. A EC 103
sinalizou importância do equilíbrio financeiro e atuarial e Lei Complementar Federal vai tratar de
regras do RPPS, entre elas, estudo atuarial, por ora, os 14% já são obrigatórios. Só não seria, em
caso de regime superavitário, que não é o caso do RPPS de Campinas. Josmar da Fipe lembrou que
o próximo PL a ser abordado vai tratar do aporte de bens e ativos por parte do Executivo a fim de
que o FP seja fortalecido e possa comprar obrigações do FF para reduzir o déficit.
Conselheiro inquiriu se o conselho precisa aprovar a questão da alíquota se ela é impositiva.
Euclides analisou que a EC 103 já trouxe previsão expressa de aplicabilidade.
Conselheiro perguntou sobre a retirada de apreciação do conselho que havia na redação anterior do
artigo 2º o qual traz nova redação para o artigo 138. Citou que a manifestação do conselho é
decorrente da Portaria 464 em questões como revisão de alíquota e plano de custeio. Conselheiro
questionou se não existe mais obrigação de revisão de alíquota ser aprovada pelo conselho, após
apreciação de cálculo atuarial e considerou que o conselho deve aprovar qualquer revisão da
alíquota. Analisou que da forma que está não parece ter mais essa obrigação de passar pelo conselho,
o que seria equívoco porque alíquota tem a ver com plano de custeio. Para não ficar à revelia do
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Executivo. Pediu esclarecimentos sobre revisões anuais que dependerão de estudos atuariais, se há
necessidade ou não de ser aprovadas pelo conselho. Paulo explicou que houve desmembramento de
PL e a questão da segregação de massas está em outro projeto que exigiria sim a apreciação do
conselho, mas no caso da alíquota de 14%, atendendo à EC 103, seria necessário cientificar o
conselho, como estava sendo realizado durante a reunião. Também citou que os cálculos atuariais
sempre passarão pelo conselho. Outra conselheira considerou que o problema da redação é liberar
tudo para o Executivo no futuro. Outro conselheiro entendeu que no futuro a questão será submetida
aos mandos da portaria 464 e dependem de apreciação do conselho. Paulo destacou que a redação
questionada é referente apenas a este momento e que qualquer alteração futura depende de estudo
atuarial que tem de ser aprovado pelo conselho. Ao final das discussões, houve destaque do tema
com recomendação de manter a redação original da Lei Complementar n° 10/2004, de modo a deixar
expressa a necessidade de aprovação pelo Conselho Municipal de Previdência no caso de alteração
de alíquota em função de revisão do plano de custeio atuarialmente calculado.
Conselheiro destacou a redação do § 3º do artigo 4º sobre a data de vigência e aplicação no
orçamento 2020, uma vez que em outro parágrafo já cita as datas de vigência. Paulo explicou que
vigência é uma questão e comprometimento do orçamento é outra questão.
Pela Fipe, Euclides passou a fazer a leitura de PLC que prevê a Revisão da Segregação de Massas
prevista na LC nº 10/2004 com a transferência de segurados e obrigações entre os planos financeiro
e previdenciário em contrapartida ao aporte de ativos e demais medidas visando equacionamento do
déficit financeiro e atuarial e a sustentabilidade do RPPS na forma e condições que especifica.
“A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono a seguinte lei
complementar:
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À REVISÃO DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS E ADOÇÃO
DE MEDIDAS SUPLEMENTARES AO PLANO DE CUSTEIO DO RPPS DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS.
CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS PARA O EQUILÍBRIO E A SUSTENTABILIDADE DO RPPS
Art. 1º Ficam estabelecidas na forma desta Lei as medidas suplementares ao plano de custeio em
vigor para o equacionamento do déficit financeiro e atuarial, visando o equilíbrio e a
sustentabilidade do RPPS.
Art. 2º O artigo 137 da Lei Complementar nº 10 de 30 de junho de 2004 passa vigorar incluindo os
parágrafos §1º e 2º com a seguinte redação:
§ 1º Na aplicação da revisão da segregação de massas prevista nesta lei, com a transferência de
segurados e das respectivas obrigações do fundo financeiro para o previdenciário, o regime de
financiamento aplicável aos benefícios deste grupo será alterado de repartição simples para o de
capitalização.
§ 2º O fundo financeiro se constitui em grupo fechado e em extinção, ficando vedada a migração de
segurados e das respectivas obrigações financeiras e atuariais advindas do fundo previdenciário.
Art. 3º. Fica alterada o Art. 144 da Lei Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004 e acrescido o
Art. 144-A com a seguinte redação:
“Art. 144. O Poder Executivo do Município destinará bens, direitos e ativos de qualquer natureza
para o Camprev integralizá-los ao Fundo Previdenciário, até o montante total que corresponda ao
passivo atuarial a descoberto do Plano Financeiro, conforme o rol a seguir descrito:
I – os juros sobre capital próprio e dividendos anuais da Sociedade de Abastecimento de Água e
Saneamento – Sanasa Campinas, a partir de 2025 até 2095;
II – o fluxo anual livre de vinculações constitucionais e legais relativas a receita do Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF) dos servidores públicos da Administração Pública Direta e Indireta
do Município e do Poder Legislativo, com vencimento a partir de 1º de janeiro de 2020 e a que vier
a ser recebida até 31 de dezembro de 2095;
III – os recebíveis e o fluxo anual livre de vinculações constitucionais e legais relativos ao
recebimento da parte principal corrigida da dívida ativa do município a partir de 1º de janeiro de
2020 e que vier a ser recebido até 31 de dezembro de 2095;
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IV – os recebíveis decorrentes de alienação da folha de pagamento e da gestão de recursos, ativos e
haveres dos entes da Administração Pública Direta e Indireta do Município e do Poder Legislativo,
a partir de 2025.
§ 1º Observada a destinação e os limites previstos no caput, o Poder Executivo procederá ao
levantamento do seu patrimônio imobiliário e realizará transferência da titularidade de bens
passiveis de ser integralizados na forma da lei ao RPPS, ou na impossibilidade, o produto de sua
alienação.
§ 2º Ficam transferidos ao RPPS do Município de Campinas os bens imóveis previstos no inciso III,
§ 2º do artigo 173 da Lei Complementar nº 10 de 30 de junho de 2004, pertencentes ao Fundo de
Assistência à Saúde - FAS e Fundo de Assistência à Saúde da Câmara – FASC, competindo ao
Camprev integralizá-los ao Fundo Previdenciário.
§ 3º O Camprev fica autorizado a promover a alienação dos imóveis previstos no parágrafo anterior
e relacionados no anexo único desta lei, que ficam desafetados e passam à categoria de bens de
domínio público.
§ 4º A vinculação dos bens, direitos e ativos ao Camprev nos termos deste artigo, depende da
aceitação do patrimônio transferido e realizar-se-á em caráter incondicional após a respectiva
formalização, vedada ao Município qualquer reivindicação ou reversão posterior do ato de cessão,
exceto a anulação por ilegalidade, ficando o Instituto autorizado a promover os atos de gestão
pertinentes a tais bens e direitos, inclusive alienação”.
“Art. 144-A. O fundo previdenciário poderá absorver obrigações do fundo financeiro por
transferência de segurados, como contrapartida ao aporte de bens, direitos e ativos realizado pelos
Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Campinas ou pela apuração de
superávit atuarial na data de transferência.
§ 1º A transferência de segurados prevista neste artigo se dará até o montante do custo atuarial dos
transferidos se equiparar ao superávit atuarial obtido pelo aporte ou por rendimentos do fundo
previdenciário, de modo a garantir índice de cobertura na forma prevista pela legislação federal.
§ 2º A transferência de Segurados a que se refere o caput será deliberada pelo Conselho Municipal
de Previdência, mediante:
I – avaliação dos bens e direitos transferidos, a valor de mercado, quanto à qualidade e à liquidez,
com objetivo de gerar o melhor resultado para o fundo e ao RPPS;
II – avaliação atuarial anual ou extraordinária, demonstrando como se efetivará a transferência de
segurados e respectivas reservas matemáticas;
III – atendimento aos critérios de idade, risco, tempo de contribuição e outros aplicáveis desde que
embasados tecnicamente;
IV – demonstração da separação das obrigações orçamentárias, financeiras, contábeis, atuariais dos
recursos e obrigações correspondente a cada grupo de segurados transferidos;
V – proposta tecnicamente fundamentada da transferência de segurados, demonstrando a sua
viabilidade orçamentária, financeira, atuarial, a ser apresentada pela Presidência do Camprev.
§ 3º Regulamento detalhará outros critérios para a transferência de segurados, na modalidade aporte
de ativos ou superávit atuarial, observando o calendário orçamentário anual do Município e as
demais disposições deste artigo.
§ 4º O Camprev fica autorizado a integralizar por lotes ao patrimônio do fundo previdenciário os
bens, direitos e ativos previstos no Art. 144 em contrapartida à demonstração do superávit prevista
no parágrafo 1º e atendendo aos princípios da economicidade, equilíbrio financeiro e atuarial e as
normas de responsabilidade fiscal e previdenciária.
§5º Alternativamente a destinação prevista no parágrafo anterior, observando suas disposições no
que couber, o rol de recursos aportados ou seu saldo poderão ser vertidos ao fundo financeiro para
auxiliar na amortização do déficit financeiro atendido o § 4º do artigo 144.
§ 6º Caberá ao Poder Executivo demonstrar adequação das medidas previstas neste artigo ao plano
de custeio do RPPS, a capacidade orçamentária e financeira da Administração Municipal e aos
limites de gastos com pessoal, previstos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
§7° Fica autorizado o Camprev realizar a contratação de empresas especializadas na gestão de
ativos, constituir fundos de investimento imobiliário e sociedades de propósito específico para
garantir eficiência à rentabilização e à monetização das reservas do Fundo Previdenciário.
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Art. 7º. O inciso III do § 2º do artigo 173 da Lei Complementar nº 10 de 30 de junho de 2004, passa
a vigorar com a seguinte redação.
“Art. 173
...............................................................................................................................
.............................
III – O percentual de 20% (vinte por cento) do patrimônio financeiro da CAPSCMC existentes até
a data da publicação desta lei será revertido para o Fundo Financeiro criado pela presente lei, assim
que extinto o quadro de beneficiários dos fundos de assistência à saúde.
..............................
§ 3º - (revogado)
..........................................................................................................................................
Art. 8º Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Após a leitura, a sessão foi aberta para questionamentos. Um dos conselheiros pediu que haja debate
de cada artigo, sendo atendido.
Conselheiros pedem esclarecimentos sobre a redação do § 1º do artigo 2º. Josmar explicou que
quando houver a transferência de segurados do fundo financeiro (regime de repartição simples) para
o previdenciário (regime de capitalização), os segurados transferidos terão seu regime alterado,
passando para o regime de capitalização.
Conselheiro indagou sobre redação do artigo 144, o qual em texto anterior trazia a questão de bens,
direitos e imóveis em um dos incisos, que foi retirado, passando a falar do tema no §1º. Sugeriu
voltar texto incluindo em um dos incisos a questão de bens, direitos e imóveis para não haver
dúvidas futuramente.
Conselheira pediu justificativa sobre utilização dos dividendos da Sanasa somente a partir de 2025.
Marionaldo justificou que os dividendos da Sanasa já foram aportados como garantia em
empréstimo para a municipalidade. Por se tratar de um PL da municipalidade há compromisso de
implementação da utilização dos dividendos da Sanasa a partir de 2025, independentemente do
prefeito em atividade, até mesmo porque a régua da previdência é longa, abarca estudos de pelo
menos 75 anos. Conselheira indagou se só a partir de 2025 começará a transferência de segurados
do FF para o FP. Outros conselheiros explicaram que há vários itens que garantirão diversos aportes
para garantir o mais breve possível, após os trâmites necessários, a transferência de segurados.
Conselheira perguntou sobre quem garante que os imóveis são todos do Camprev. Outra conselheira
justificou que será necessário regularizar imóveis, avaliar e conselho aprovar quais imóveis serão
destinados ao fundo previdenciário e ao processo de transferência de obrigações. Marionaldo
explicou caso de imóvel que foi devolvido à municipalidade para uso social.
Conselheiro questionou em relação ao inciso II do artigo 3º que trata do artigo 144, o que se entende
por servidores públicos da administração pública indireta do município. Josmar da Fipe justificou
que se trata de todos as autarquias da municipalidade e que a Fipe vai checar a nomenclatura.
Conselheiro sugeriu especificar a quem da administração indireta diz respeito este dispositivo do
PL. Euclides complementou a informação do Josmar, destacando que se trata de servidores
estatutários, cuja receita do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, pertence ao Ente
empregador, diferentemente, do empregado público que tem sua vinculação de receita junto à União.
Conselheira inquiriu sobre o inciso IV do artigo 3º, por que a venda da folha de pagamento se dará
a partir de 2025 e se não poderia ser a partir de 2020. Paulo explicou que os entes patrocinadores do
instituto ofereceram o que podiam para aportar no Fundo Previdenciário, provavelmente na licitação
de 2020 o valor que for resultante da venda já deve estar comprometido.
Conselheiro procurou saber como será a operacionalização da segmentação de massa, se passa por
Fundo Solidário Garantidor (FSG). Pela Fipe, Thiago respondeu que o fundo era previsto para
garantir a gestão dos imóveis, mas na última reunião com a equipe do prefeito, foi definida a retirada
do FSG e os recursos serão destinados diretamente ao Camprev para fazer a gestão, sem precisar do
fundo garantidor. A modelagem permanece, só não haverá o FSG. Paulo complementou que a Fipe
explicou que o FSG é apropriado para projetos de dessegregação de massa, que não é o caso porque
o Camprev fará a revisão da segmentação de massa. Euclides citou caso do Distrito Federal que tem
FSG porque alterou a forma como estava disposta a segmentação. Na nova redação, o PL fortalece
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o FP para que ele possa recuperar, transferir, trazer segurados do FF. Conselheiro indagou ainda se
o passo a passo da transferência de segurados é o que está descrito no PL e Euclides confirmou.

Conselheiro questionou se há possibilidade de devolver segurados do FP para o FF caso não se
efetivem as expectativas de receita. Thiago da Fipe esclareceu que a Portaria 464 veda transferência
de passivos entre fundos. Conselheiro alertou que é preciso ter bastante cuidado com expectativa de
receita e que é preciso lidar com o que há no caixa para transferência de segurados.

Conselheiro solicitou que conste o rol de imóveis no PL. Sobre o § 2º do artigo 3º, indagou se os
imóveis citados do FAS e do FASC já não são do RPPS. Pelo Camprev, Paulo explicou que só farão
parte do patrimônio do RPPS a partir da promulgação da nova lei. Até o momento, o Camprev só
administra os referidos imóveis. O Camprev não tinha titularidade dos imóveis devido à LC
10/2004. Com a aprovação da nova lei, a titularidade será do RPPS que poderá vender e atuar em
relação a eles. Conselheiro sugeriu que imóveis que passarem para o RPPS devam vir desafetados
e pediu para alterar a redação sobre o tema, incluindo a questão da desafetação. O conselheiro
também manifestou preocupação sobre a contabilização dos imóveis. Elias, do Camprev, justificou
que é preciso fazer avaliação para saber do valor de cada imóvel e que é possível criar um fundo
imobiliário para administrá-los. Paulo explicou que é totalmente possível a contabilização dos
imóveis no RPPS.

Conselheiro pediu detalhes se há reserva de contingência para uso do superávit. Paulo esclareceu
que a questão está atendida no § 1º que trata do artigo 144-A. Outro conselheiro perguntou se a
reserva foi revogada pela portaria 464. Ao que Thiago da Fipe respondeu que se encontra em vigor,
e segundo a legislação federal, o índice é de 15%. Para o procedimento de transferência de
segurados, o RPPS deve se assegurar que seu ativo, de acordo com cálculos atuariais, seja 15%
maior que o passivo, previsto no artigo 60, da Portaria 464. Marionaldo justificou que o índice não
foi especificado na proposta de PL porque pode haver alteração na lei federal que passará a ser
seguida.

Conselheiro indagou a respeito do regulamento para transferência de segurados. Segundo Paulo,
após aprovação da lei será elaborado o regulamento que será enviado à Sprev.

Conselheiro questionou § 5º referente ao artigo 144-A, se a redação não coloca por terra a
modelagem de transferência de vidas. Diante disso, sugeriu retirada do parágrafo. Josmar explicou
se tratar de uma alternativa de gestão. Conselheiro expressou que em sua opinião, com o parágrafo,
a modelagem de transferência de segurados, cai por terra, podendo o prefeito em algum momento
decidir por usar os recursos que seriam para compra de vidas na amortização do repasse ao RPPS.
Pela Fipe, Josmar defendeu que a alternativa é interessante. Conselheiro pediu destaque na questão.

Conselheiro perguntou por que caberá ao Executivo demonstrar adequação das medidas previstas
no artigo ao plano de custeio do RPPS e demais questões citadas no § 6º. Paulo justificou que a
capacidade financeira e orçamentária municipal tem de ser do Executivo. Conselheiro estranhou a
redação porque segundo seu entendimento a transferência de segurados não afeta o orçamento da
Prefeitura. Conselheiro sugeriu passar § 6º e §7º para o artigo 144, retirando do 144-A.

Conselheiro solicitou informações se a modelagem de transferência de segurados passará pela
Sprev. Paulo explicou que de acordo com a Portaria 464 a modelagem irá passar pelo referido órgão.

Encerrados os debates, o presidente do CMP informou que haverá nova reunião para debater e
deliberar sobre o tema.
Materiais Apresentados ou Projetados
Encaminhamentos:
Observações:
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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

Patrimônio,
Informações sobre os imóveis do FAS e
Bens e Direitos FASC.
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4.4

ANÁLISE

SOBRE

INSTITUIÇÃO

DE

ALÍQUOTA

PROGRESSIVA

ALTERNATIVAMENTE À ALÍQUOTA DE 14%
Devido à presença de inúmeros gráficos e para evitar desconfiguração do texto, estudo
contendo análise sobre instituição de alíquota progressiva alternativamente à alíquota de
14% encontra-se anexo.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
(CAMPREV)

ANEXO 4.4

ANÁLISE SOBRE INSTITUIÇÃO DE ALÍQUOTA PROGRESSIVA
ALTERNATIVAMENTE À ALÍQUOTA DE 14%, CONFORME EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 103/2019.

BASE DE DADOS
POSICIONADA EM 31/12/2018

JANEIRO DE 2020
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INTRODUÇÃO
Esta breve análise tem o objetivo de verificar os impactos na arrecadação da contribuição
dos servidores ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de
Campinas, em ambos os fundos existentes – Financeiro e Previdenciário -, diante da
hipótese de adoção de alíquota progressiva, alternativamente à alíquota constante de 14%,
conforme Emenda Constitucional n° 103/2019.
Para as análises, segmentamos os estudos por fundos, isto é, referente aos servidores e
benefícios vinculados ao Fundo Financeiro e ao Fundo Previdenciário, e, em seguida,
apresentamos a consolidação de ambos. Também como critério de análise, apresentamos
separadamente as contribuições dos servidores ativos das dos servidores inativos e
pensionistas. Em complemento, nas tabelas também são apresentados os perfis
(quantidades e remunerações e proventos médios) por faixa de remuneração.
Em relação aos inativos e pensionistas, elaboramos duas simulações, uma supondo
contribuição apenas na parcela dos proventos acima do teto do INSS e outra supondo
contribuição sobre proventos acima do salário mínimo, conforme prevê a Emenda
Constitucional n° 103/2019.
Por último, apresentamos os resultados consolidados, isto é, os impactos nas arrecadações
com contribuição dos servidores de forma consolidada.
PREMISSAS
Para elaboração do presente trabalho, adotamos as seguintes premissas:


Bases de dados de ambos os fundos posicionadas em 31/12/2018, mesma base de
dados utilizada nas avaliações atuariais;



Multiplicamos os valores das remunerações base de contribuição e proventos por
13 (treze) para se chegar à estimativa de folhas anuais;



Teto do benefício do INSS considerado: R$ 5.839,45;



Salário mínimo considerado: R$ 998,00;



Contribuição utilizada como base: 14%;
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Tabelas de contribuição com alíquotas progressivas consideradas conforme Art.
11 da Emenda Constitucional n° 103/2019, conforme tabela a seguir:
Contribuição do servidor público federal
Tabela de contribuição progressiva dos servidores ativos, inativos e pensionistas
Redução ou
Faixas salariais
Alíquota por Percela a deduzir
acréscimo na
faixa salarial
(R$)
Inferior
Superior
alíquota de 14%
998,00
-6,5 p.p.
7,5%
998,01
2.000,00
-5,0 p.p.
9,0%
14,97
2.000,01
3.000,00
-2,0 p.p.
12,0%
74,97
3.000,01
5.839,45
0,0 p.p.
14,0%
134,97
5.839,46
10.000,00
0,5 p.p.
14,5%
164,17
10.000,01
20.000,00
2,5 p.p.
16,5%
364,17
20.000,01
39.000,00
5,0 p.p.
19,0%
864,16
39.000,01
999.999,00
8,0 p.p.
22,0%
2.034,16
Fonte: Elaboração Fipe, conforme Art. 11 da Emenda Constitucional n° 103/2019.

SEGURADOS ATIVOS
A alíquota progressiva reduz a contribuição para quem possui ganhos abaixo do teto do
INSS e aumenta para quem possui ganhos acima. No entanto, mesmo para quem está
acima, como a alíquota possui efeito cascata (cada alíquota incide conforme sua
respectiva faixa salarial), o efeito da parcela a deduzir faz com que nem sempre a
arrecadação total aumente para quem ganha acima do teto.
Assim, em relação aos segurados ativos do Fundo Previdenciário, observamos que na
posição de 31/12/2018 cerca de 78% dos servidores ganhavam até o valor do teto do
INSS, em R$ 5.839,45, sendo que este grupo representava 62% da base de contribuição.
Dessa forma, o perfil do fundo reduziria 21% o total a ser arrecadado se comparado à
alíquota constante em 14% para qualquer faixa salarial, conforme quadro a seguir.
Histogramas de quantidades e folhas anuais dos servidores ativos - Fundo Previdenciário¹
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00). Alíquota média correspondente: 11,02%
Faixas salariais
Inferior

0,00
998,01
2.000,01
3.000,01
5.839,46
10.000,01
20.000,01
39.000,01

Qtde. de
servidores ativos

%
Acum.

0
179
2.288
2.909
1.434
91
0
0
6.901

0,0%
2,6%
35,7%
77,9%
98,7%
100%
100%
100%
-

Base de contribuição
média por faixa

Superior

998,00
2.000,00
3.000,00
5.839,45
10.000,00
20.000,00
39.000,00
∞

0,00
1.770,81
2.450,00
4.357,22
7.100,02
11.292,56
0,00
0,00
4.319,20

Total
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
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Folha salarial anual
por faixa
(considerando 13°)

0,00
4.120.666,94
72.872.850,44
164.777.131,74
132.358.551,39
13.359.094,19
0,00
0,00
387.488.294,70

%
Acum.

0,0%
1,1%
19,9%
62,4%
96,6%
100%
100%
100%
-

Estimativa de contribuição
anual do servidor em 14%

0,00
576.893,37
10.202.199,06
23.068.798,44
18.530.197,19
1.870.273,19
0,00
0,00
54.248.361,26

Estimativa da contribuição Variação % na estimativa de
anual do servidor no modelo receita de contribuição anual
progressivo²
do servidor

0,00
336.024,83
6.514.843,30
17.964.664,43
16.131.599,92
1.773.442,64
0,00
0,00
42.720.575,12

-42%
-36%
-22%
-13%
-5%
-21%
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Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

Já no Fundo Financeiro, cerca de 58% dos servidores ativos ganham abaixo do teto e,
mesmo com a base de contribuição desse grupo representando apenas 33% do total da
base, a redução na arrecadação do fundo seria de 13%, conforme segue.
Histogramas de quantidades e folhas anuais dos servidores ativos - Fundo Financeiro¹
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00). Alíquota média correspondente: 12,14%
Faixas salariais
Inferior

0,00
998,01
2.000,01
3.000,01
5.839,46
10.000,01
20.000,01
39.000,01

Qtde. de
servidores ativos

%
Acum.

0
198
1.261
3.090
2.141
1.009
93
0
7.792

0,0%
2,5%
18,7%
58,4%
85,9%
99%
100%
100%
-

Base de contribuição
média por faixa

Superior

998,00
2.000,00
3.000,00
5.839,45
10.000,00
20.000,00
39.000,00
∞

0,00
1.903,93
2.596,76
3.999,10
7.684,36
12.817,09
23.533,33
0,00
6.106,52

Total
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
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Folha salarial anual
por faixa
(considerando 13°)

0,00
4.900.707,24
42.568.651,32
160.643.683,33
213.878.890,94
168.121.825,04
28.451.793,11
0,00
618.565.550,98

%
Acum.

0,0%
0,8%
7,7%
33,6%
68,2%
95%
100%
100%
-

Estimativa de contribuição
anual do servidor em 14%

0,00
686.099,01
5.959.611,18
22.490.115,67
29.943.044,73
23.537.055,51
3.983.251,04
0,00
86.599.177,14

Estimativa da contribuição Variação % na estimativa de
anual do servidor no modelo receita de contribuição anual
progressivo²
do servidor

0,00
402.530,87
3.879.259,87
17.068.398,89
26.443.195,78
22.963.340,96
4.361.065,99
0,00
75.117.792,35

-41%
-35%
-24%
-12%
-2%
9%
-13%
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Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

De forma consolidada, isto é, considerando o total do RPPS de Campinas (soma de ambos
os fundos), a redução na arrecadação anual total do servidor passaria de R$ 140,8 milhões
com alíquota de 14% para R$ 117,8 milhões caso fosse adotado o regime progressivo,
isto é, redução consolidada total de 16%.
Também é possível obter a alíquota média efetiva do regime caso adotada alíquota
progressiva, isto é, dividindo-se o total arrecadado pelo total da base de contribuição. Esta
alíquota efetiva seria de 11,71%, conforme demonstrado na tabela seguinte.
Histogramas de quantidades e folhas anuais dos servidores ativos - Consolidado¹
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00). Alíquota média correspondente: 11,71%
Faixas salariais
Inferior

0,00
998,01
2.000,01
3.000,01
5.839,46
10.000,01
20.000,01
39.000,01

Qtde. de
servidores ativos

%
Acum.

0
377
3.549
5.999
3.575
1.100
93
0
14.693

0,0%
2,6%
26,7%
67,5%
91,9%
99%
100%
100%
-

Base de contribuição
média por faixa

Superior

998,00
2.000,00
3.000,00
5.839,45
10.000,00
20.000,00
39.000,00
∞

0,00
1.840,72
2.502,15
4.172,76
7.449,97
12.690,97
23.533,33
0,00
5.267,05

Total
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
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Folha salarial anual
por faixa
(considerando 13°)

%
Acum.

0,00
9.021.374,18
115.441.501,76
325.420.815,07
346.237.442,33
181.480.919,23
28.451.793,11
0,00
1.006.053.845,68

0,0%
0,9%
12,4%
44,7%
79,1%
97%
100%
100%
-

Estimativa de contribuição
anual do servidor em 14%

0,00
1.262.992,39
16.161.810,25
45.558.914,11
48.473.241,93
25.407.328,69
3.983.251,04
0,00
140.847.538,40

Estimativa da contribuição Variação % na estimativa de
anual do servidor no modelo receita de contribuição anual
progressivo²
do servidor

0,00
738.555,71
10.394.103,16
35.033.063,31
42.574.795,70
24.736.783,59
4.361.065,99
0,00
117.838.367,46

-42%
-36%
-23%
-12%
-3%
9%
-16%
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Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

SEGURADOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Realizamos também simulações sobre a arrecadação dos servidores aposentados e
pensionistas que, pela regra anterior à emenda, contribuíam sobre a parcela de proventos
acima do teto do INSS. Com a emenda, é possível estender a base para a parcela acima
do salário-mínimo. Assim, segue uma primeira análise com base no critério do teto do
INSS e, a seguir, uma análise se considerarmos a parcela acima do salário mínimo,
também segmentados por fundos e consolidado.
CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DO TETO DO INSS
Em relação aos beneficiários do Fundo Previdenciário (inativos e pensionistas), cerca de
14% possuem proventos acima do teto do INSS, com base contributiva de 44%. Neste
caso, a alíquota progressiva se tornaria mais vantajosa, pois a arrecadação para o Ente
aumentaria em 14% para este grupo, porém pouco significativa em valores brutos, apenas
um pouco mais de R$ 10 mil anuais.
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Histogramas de quantidades e folhas anuais dos servidores inativos e pensionistas - Fundo Previdenciário¹
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00). Contribuição sobre benefícios acima do teto do INSS. Alíquota média correspondente: 15,92%
Faixas salariais
Inferior

0,00
998,01
2.000,01
3.000,01
5.839,46
10.000,01
20.000,01
39.000,01

Superior

998,00
2.000,00
3.000,00
5.839,45
10.000,00
20.000,00
39.000,00
∞

Qtde. de
benefícios
(Apo. + Pen.)

%
Acum.

3
41
23
31
12
4
0
0
114

2,6%
38,6%
58,8%
86,0%
96,5%
100%
100%
100%
-

Provento médio por
faixa

644,34
1.626,20
2.564,03
4.345,99
6.844,25
13.290,44
0,00
0,00
3.487,70

Total
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

Folha de benefícios
anual por faixa
(considerando 13°)

25.129,39
866.762,39
766.646,40
1.751.432,54
1.067.702,35
691.102,62
0,00
0,00
5.168.775,69

%
Acum.

0,5%
17,3%
32,1%
66,0%
86,6%
100%
100%
100%
-

Estimativa de base de
contribuição anual do
servidor

Estimativa de contribuição
anual do servidor em 14%

0,00
0,00
0,00
0,00
156.748,15
387.451,22
0,00
0,00
544.199,37

0,00
0,00
0,00
0,00
21.944,74
54.243,17
0,00
0,00
76.187,91

Estimativa da contribuição Variação % na estimativa de
anual do servidor no modelo receita de contribuição anual
progressivo²
do servidor

0,00
0,00
0,00
0,00
22.728,48
63.929,45
0,00
0,00
86.657,93

4%
18%
14%

Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

Já em relação aos beneficiários do Fundo Financeiro (inativos e pensionistas), cerca de
38% possuem proventos acima do teto do INSS, com base contributiva de cerca de 66%.
Neste caso, a alíquota progressiva também se tornaria mais vantajosa, pois a arrecadação
para o Ente aumentaria em 19% para este grupo. Em valores brutos, o aumento seria de
cerca de R$ 6 milhões anuais.
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Histogramas de quantidades e folhas anuais dos servidores inativos e pensionistas - Fundo Financeiro¹
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00). Contribuição sobre benefícios acima do teto do INSS. Alíquota média correspondente: 16,6%
Faixas salariais
Inferior

0,00
998,01
2.000,01
3.000,01
5.839,46
10.000,01
20.000,01
39.000,01

Superior

998,00
2.000,00
3.000,00
5.839,45
10.000,00
20.000,00
39.000,00
∞

Qtde. de
benefícios
(Apo. + Pen.)

%
Acum.

26
650
1.825
3.617
2.069
1.446
244
0
9.877

0,3%
6,8%
25,3%
61,9%
82,9%
98%
100%
100%
-

Provento médio por
faixa

679,69
1.725,80
2.473,61
4.068,13
7.930,65
13.059,17
23.003,62
0,00
6.203,62

Total
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

Folha de benefícios
anual por faixa
(considerando 13°)

229.735,61
14.583.029,50
58.686.457,18
191.287.353,01
213.310.566,30
245.486.255,69
72.967.474,45
0,00
796.550.871,74

%
Acum.

0,0%
1,9%
9,2%
33,2%
60,0%
91%
100%
100%
-

Estimativa de base de
contribuição anual do
servidor

Estimativa de contribuição
anual do servidor em 14%

0,00
0,00
0,00
0,00
56.246.879,65
135.716.274,59
54.444.739,05
0,00
246.407.893,29

0,00
0,00
0,00
0,00
7.874.563,15
19.000.278,44
7.622.263,47
0,00
34.497.105,06

Estimativa da contribuição Variação % na estimativa de
anual do servidor no modelo receita de contribuição anual
progressivo²
do servidor

0,00
0,00
0,00
0,00
8.155.797,55
22.393.185,31
10.344.500,42
0,00
40.893.483,28

4%
18%
36%
19%

Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

De forma consolidada, como o Fundo Previdenciário ainda é novo e com poucos
benefícios, os resultados são semelhantes aos do Fundo Financeiro, com aumento da
arrecadação em 19%. A alíquota efetiva total para este grupo, para efeitos comparativos,
seria de 16,59%, conforme demonstrado a seguir.
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Histogramas de quantidades e folhas anuais dos servidores inativos e pensionistas - Consolidado¹
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00). Contribuição sobre benefícios acima do teto do INSS. Alíquota média correspondente: 16,59%
Faixas salariais
Inferior

0,00
998,01
2.000,01
3.000,01
5.839,46
10.000,01
20.000,01
39.000,01

Superior

998,00
2.000,00
3.000,00
5.839,45
10.000,00
20.000,00
39.000,00
∞

Qtde. de
benefícios
(Apo. + Pen.)

%
Acum.

29
691
1.848
3.648
2.081
1.450
244
0
9.991

0,3%
7,2%
25,7%
62,2%
83,0%
98%
100%
100%
-

Provento médio por
faixa

676,03
1.719,89
2.474,74
4.070,49
7.924,38
13.059,81
23.003,62
0,00
6.172,63

Total
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

Folha de benefícios
anual por faixa
(considerando 13°)

254.865,00
15.449.791,89
59.453.103,58
193.038.785,55
214.378.268,65
246.177.358,31
72.967.474,45
0,00
801.719.647,43

%
Acum.

0,0%
2,0%
9,4%
33,5%
60,2%
91%
100%
100%
-

Estimativa de base de
contribuição anual do
servidor

Estimativa de contribuição
anual do servidor em 14%

0,00
0,00
0,00
0,00
56.403.627,80
136.103.725,81
54.444.739,05
0,00
246.952.092,66

0,00
0,00
0,00
0,00
7.896.507,89
19.054.521,61
7.622.263,47
0,00
34.573.292,97

Estimativa da contribuição Variação % na estimativa de
anual do servidor no modelo receita de contribuição anual
progressivo²
do servidor

0,00
0,00
0,00
0,00
8.178.526,03
22.457.114,76
10.344.500,42
0,00
40.980.141,21

4%
18%
36%
19%

Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DO SALÁRIO-MÍNIMO
Realizamos simulações considerando contribuição dos aposentados e pensionistas sobre
a parcela dos proventos que excederem o salário-mínimo. Os resultados estão
demonstrados a seguir.
No Fundo Previdenciário, tal como visto anteriormente, os impactos em valores brutos
são pouco significativos, com redução de apenas 5 mil reais anuais.
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Histogramas de quantidades e folhas anuais dos servidores inativos e pensionistas - Fundo Previdenciário¹
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00). Contribuição de benefício acima do Salário-Mínimo. Alíquota média correspondente: 13,85%
Faixas salariais
Inferior

Superior

0,00
998,01
2.000,01
3.000,01
5.839,46
10.000,01
20.000,01
39.000,01

998,00
2.000,00
3.000,00
5.839,45
10.000,00
20.000,00
39.000,00
∞

Qtde. de
benefícios
(Apo. + Pen.)

%
Acum.

3
41
23
31
12
4
0
0
114

2,6%
38,6%
58,8%
86,0%
96,5%
100%
100%
100%
-

Provento médio por
faixa

644,34
1.626,20
2.564,03
4.345,99
6.844,25
13.290,44
0,00
0,00
3.487,70

Total
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

Folha de benefícios
anual por faixa
(considerando 13°)

25.129,39
866.762,39
766.646,40
1.751.432,54
1.067.702,35
691.102,62
0,00
0,00
5.168.775,69

%
Acum.

0,5%
17,3%
32,1%
66,0%
86,6%
100%
100%
100%
-

Estimativa de base de
contribuição anual do
servidor

Estimativa de contribuição
anual do servidor em 14%

0,00
334.828,39
468.244,40
1.349.238,54
912.014,35
639.206,62
0,00
0,00
3.703.532,30

0,00
46.875,97
65.554,22
188.893,40
127.682,01
89.488,93
0,00
0,00
518.494,52

Estimativa da contribuição Variação % na estimativa de
anual do servidor no modelo receita de contribuição anual
progressivo²
do servidor

0,00
30.134,56
56.189,33
188.893,40
132.242,08
105.469,09
0,00
0,00
512.928,45

-36%
-14%
0%
4%
18%
-1%

Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

Já no Fundo Financeiro, há um aumento na arrecadação de 10%, em cerca de R$ 9 milhões
anuais, conforme tabela a seguir.
Histogramas de quantidades e folhas anuais dos servidores inativos e pensionistas - Fundo Financeiro¹
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00). Contribuição de benefício acima do Salário-Mínimo. Alíquota média correspondente: 15,36%
Faixas salariais
Inferior

0,00
998,01
2.000,01
3.000,01
5.839,46
10.000,01
20.000,01
39.000,01

Superior

998,00
2.000,00
3.000,00
5.839,45
10.000,00
20.000,00
39.000,00
∞

Qtde. de
benefícios
(Apo. + Pen.)

%
Acum.

26
650
1.825
3.617
2.069
1.446
244
0
9.877

0,3%
6,8%
25,3%
61,9%
82,9%
98%
100%
100%
-

Provento médio por
faixa

679,69
1.725,80
2.473,61
4.068,13
7.930,65
13.059,17
23.003,62
0,00
6.203,62

Total
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
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Folha de benefícios
anual por faixa
(considerando 13°)

229.735,61
14.583.029,50
58.686.457,18
191.287.353,01
213.310.566,30
245.486.255,69
72.967.474,45
0,00
796.550.871,74

%
Acum.

0,0%
1,9%
9,2%
33,2%
60,0%
91%
100%
100%
-

Estimativa de base de
contribuição anual do
servidor

0,00
6.149.929,50
35.008.907,18
144.360.395,01
186.467.360,30
226.725.851,69
69.801.818,45
0,00
668.514.262,13

Estimativa de contribuição
anual do servidor em 14%

0,00
860.990,13
4.901.247,01
20.210.455,30
26.105.430,44
31.741.619,24
9.772.254,58
0,00
93.591.996,70

Estimativa da contribuição Variação % na estimativa de
anual do servidor no modelo receita de contribuição anual
progressivo²
do servidor

0,00
553.493,65
4.201.068,86
20.210.455,30
27.037.767,24
37.409.765,53
13.262.345,51
0,00
102.674.896,10

-36%
-14%
0%
4%
18%
36%
10%
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Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

De forma consolidada de ambos os fundos, a alíquota efetiva média calculada com base
na alíquota progressiva seria de 15,35%, o que representaria um aumento de 10% no total
de arrecadação das contribuições dos servidores aposentados e pensionistas.
Histogramas de quantidades e folhas anuais dos servidores inativos e pensionistas - Consolidado¹
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00). Contribuição de benefício acima do Salário-Mínimo. Alíquota média correspondente: 15,35%
Faixas salariais
Inferior

0,00
998,01
2.000,01
3.000,01
5.839,46
10.000,01
20.000,01
39.000,01

Superior

998,00
2.000,00
3.000,00
5.839,45
10.000,00
20.000,00
39.000,00
∞

Qtde. de
benefícios
(Apo. + Pen.)

%
Acum.

29
691
1.848
3.648
2.081
1.450
244
0
9.991

0,3%
7,2%
25,7%
62,2%
83,0%
98%
100%
100%
-

Provento médio por
faixa

676,03
1.719,89
2.474,74
4.070,49
7.924,38
13.059,81
23.003,62
0,00
6.172,63

Total
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
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Folha de benefícios
anual por faixa
(considerando 13°)

254.865,00
15.449.791,89
59.453.103,58
193.038.785,55
214.378.268,65
246.177.358,31
72.967.474,45
0,00
801.719.647,43

%
Acum.

0,0%
2,0%
9,4%
33,5%
60,2%
91%
100%
100%
-

Estimativa de base de
contribuição anual do
servidor

0,00
6.484.757,89
35.477.151,58
145.709.633,55
187.379.374,65
227.365.058,31
69.801.818,45
0,00
672.217.794,43

Estimativa de contribuição
anual do servidor em 14%

0,00
907.866,10
4.966.801,22
20.399.348,70
26.233.112,45
31.831.108,16
9.772.254,58
0,00
94.110.491,22

Estimativa da contribuição Variação % na estimativa de
anual do servidor no modelo receita de contribuição anual
progressivo²
do servidor

0,00
583.628,21
4.257.258,19
20.399.348,70
27.170.009,32
37.515.234,62
13.262.345,51
0,00
103.187.824,55

-36%
-14%
0%
4%
18%
36%
10%
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Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

RESULTADO CONSOLIDADO
Para ilustrar a análise de forma resumida, elaboramos as duas tabelas a seguir com
resultados consolidados de ambos os fundos e considerando tanto servidores ativos
quanto inativos e pensionistas. A primeira tabela diz respeito ao cenário das contribuições
sobre benefícios incidentes apenas nos proventos acima do teto do INSS. A segunda
tabela demonstra os resultados considerando incidência sobre a parcela dos proventos
acima do salário-mínimo.
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Estimativa de contribuições anuais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas - Consolidado¹
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00). Contribuição sobre benefícios acima do teto do INSS. Alíquota média correspondente: 12,68%
Faixas salariais
Inferior

Superior

0,00
998,01
2.000,01
3.000,01
5.839,46
10.000,01
20.000,01
39.000,01

998,00
2.000,00
3.000,00
5.839,45
10.000,00
20.000,00
39.000,00
∞

Estimativa base de
contribuição anual servidor
ativo, aposent. e pensão

0,00
9.021.374,18
115.441.501,76
325.420.815,07
402.641.070,13
317.584.645,04
82.896.532,16
0,00
1.253.005.938,34

Estimativa de contribuição
anual do servidor em 14%

0,00
1.262.992,39
16.161.810,25
45.558.914,11
56.369.749,82
44.461.850,31
11.605.514,50
0,00
175.420.831,37

Total
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

Estimativa da contribuição Variação % na estimativa de
anual do servidor no modelo receita de contribuição anual
progressivo²
do servidor

0,00
738.555,71
10.394.103,16
35.033.063,31
50.753.321,73
47.193.898,35
14.705.566,41
0,00
158.818.508,67

-42%
-36%
-23%
-10%
6%
27%
-9%

Estimativa de contribuições anuais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas - Consolidado¹
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00). Contribuição sobre benefícios acima Salário-Mínimo. Alíquota média correspondente: 13,17%
Faixas salariais
Inferior

0,00
998,01
2.000,01
3.000,01
5.839,46
10.000,01
20.000,01
39.000,01

Superior

998,00
2.000,00
3.000,00
5.839,45
10.000,00
20.000,00
39.000,00
∞

Estimativa base de
contribuição anual servidor
ativo, aposent. e pensão

0,00
15.506.132,07
150.918.653,34
471.130.448,62
533.616.816,98
408.845.977,54
98.253.611,56
0,00
1.678.271.640,11

Estimativa de contribuição
anual do servidor em 14%

0,00
2.170.858,49
21.128.611,47
65.958.262,81
74.706.354,38
57.238.436,86
13.755.505,62
0,00
234.958.029,62

Total
Nota: 1) Estimativas anuais com base de dados posicionada em 31/12/2018.
2) Já desconsiderando parcela a deduzir.
Fonte: Elaboração Fipe, a partir de base de dados disponibilizada pelo Camprev.

Estimativa da contribuição Variação % na estimativa de
anual do servidor no modelo receita de contribuição anual
progressivo²
do servidor

0,00
1.322.183,92
14.651.361,35
55.432.412,01
69.744.805,02
62.252.018,21
17.623.411,50
0,00
221.026.192,01

-39%
-31%
-16%
-7%
9%
28%
-6%

A partir dos resultados demonstrados, considerando as premissas utilizadas e critérios
definidos para os servidores federais na Emenda Constitucional n° 103/2019, do ponto de
vista de arrecadação proveniente dos recursos de contribuição dos servidores do
município de Campinas, caso fosse implementada a modelagem de alíquota progressiva
alternativamente à alíquota constante de 14%, e considerando adoção do critério de
contribuição sobre proventos acima do teto do INSS, haveria redução de receita
total desta fonte na ordem de 9%. Já na hipótese de adoção do modelo acima do
salário-mínimo, haveria redução na ordem de 6%. Este fato se deve principalmente
ao fato de que, no município de Campinas, a grande maioria dos servidores possui ganhos
abaixo do teto do INSS.
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