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1.

INTRODUÇÃO

Este oitavo relatório de andamento do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária
desenvolvido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para o Instituto de
Previdência Social do Município de Campinas (Camprev), denominado no decorrer do
relato como PSP – Camprev, tem por objetivo apresentar o desenvolvimento do referido
projeto e documentar sua evolução ao longo do mês de março de 2020.
Inicialmente, reafirma-se a informação prestada no relato anterior que, por ocasião da
pandemia do novo coronavírus, o presente relatório de atividades está sendo entregue com
prazo dilatado, em decorrência das medidas governamentais de distanciamento social
adotadas no estado de São Paulo e no município de Campinas, a fim de resguardar a saúde
da população. Tais restrições acarretaram um processo de adaptação com o
estabelecimento de regime específico de trabalho para as equipes do Camprev,
Administração Municipal de Campinas e da Fipe, a fim de garantir a continuidade dos
trabalhos do PSP, os quais têm impacto relevante sobre as finanças municipais.
As atividades de março tiveram início normalmente, com reuniões presenciais, conforme
apresentado em atas no decorrer do presente relatório e, posteriormente, por ocasião dos
perigos inerentes ao novo coronavírus, passaram a ocorrer mais intensamente por meio
de troca de e-mails e conferências on-line entre as equipes da Fipe alocadas ao projeto e
delas com a direção do Camprev, para alinhamentos e deliberações, sem prejuízo das
atividades e dos resultados do Plano de Sustentabilidade Previdenciária.
Para melhor compreensão dos trabalhos realizados em março, lembra-se que em fevereiro
a Fipe realizou ajustes nas minutas de projetos de lei (PLs) apresentados ao Camprev,
especialmente após reunião do Conselho Municipal de Previdência (CMP); elaborou e
encaminhou ao Camprev justificativas dos projetos que subsidiam tecnicamente o Poder
Executivo em seus encaminhamentos; prestou serviços de assessoria ao Camprev com
elaboração de materiais que subsidiaram respostas a órgãos públicos acerca dos PLs e
apresentou novas simulações e cenários dos estudos atuariais, posicionados em
31/12/2019, relativos ao PRODUTO E do PSP: cenários-base de III a VI.
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Em relação ao presente relatório, no mês de março, a Fipe deu seguimento a estudos
jurídicos, cálculos atuariais e a análises de dados econômico-financeiros necessários ao
desenvolvimento do PSP-Camprev em um processo de transição de fases do trabalho,
convergindo para apresentação de estudo contendo cenários mais complexos e maduros,
por terem sido incorporados elementos das etapas antecedentes, como adiante será mais
bem explicitado.
No campo jurídico e legal, a Fipe realizou as análises necessárias para ajustar os projetos
de lei (PLs) que materializam parte essencial do Plano de Sustentabilidade Previdenciária,
especialmente adequações nos PLs relativos (1) às regras de aplicabilidade da EC 103
que prevê majoração de alíquota do servidor e patronal e (2) de instituição de Regime de
Previdência Complementar (RPC).
O período deste relatório também foi dedicado ao aprofundamento dos estudos atuariais,
que são base para a elaboração dos cenários e simulações da revisão da segregação da
massa e das medidas necessárias à implementação do modelo que implicará na
transferência de segurados do Fundo Financeiro (FF) para o Fundo Previdenciário (FP),
mediante o aporte de bens e ativos pela prefeitura. E, como visto no decorrer dos relatórios
anteriores, por envolver a multidisciplinariedade de áreas em sua formulação, pode ser
considerada como o eixo central das medidas saneadoras previstas no PSP.
Nesse sentido, a Fipe elaborou os primeiros cenários, pós EC nº 103/2019, para revisão
da Segregação da Massa mediante aportes de bens, direitos e ativos de qualquer natureza,
de modo a avaliar os impactos financeiros e atuariais da medida, calculando-se de forma
minuciosa suas implicações orçamentárias, financeiras e contábeis, objetivando sintetizar
o cenário que melhor implique na maximização da eficiência do uso dos recursos
públicos.
Ressalta-se que os primeiros ensaios e resultados da modelagem da revisão da segregação
de massa foram apresentados em novembro 2019, em reuniões para Administração do
Camprev e para o Sr. Prefeito Municipal e staff, conforme informado no relatório 04.
Devido à complexidade da proposição de revisão da segregação da massa e de seus efeitos
quando da efetiva aplicação das medidas, um rol de opções foi formulado e apresentado
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para análise do Camprev e posterior apresentação ao excelentíssimo prefeito de
Campinas, para proporcionar a escolha do cenário pertinente aos interesses do RPPS e da
Administração Municipal. Detalhamento dos cenários encontra-se no item específico
destinado a relatar as ações da vertente atuarial.
É bom recordar que nesse contexto, e de forma concorrente aos objetivos do PSP, estava
sendo tratada aplicação de parte importante da reforma previdenciária de 2019, na Câmara
Municipal, onde o PL relativo às regras de aplicabilidade da EC 103 se tornou o Projeto
de Lei Complementar (PLC) 19/20. Por ocasião da tramitação do PLC, a Fipe foi instada
pelo Camprev a subsidiar o órgão em questionamentos sobre o embasamento jurídico,
financeiro e atuarial do projeto por parte de vereadores, da Coordenadoria de Registro
Parlamentar e Revisão da Câmara Municipal e da Secretaria Municipal de Recursos
Humanos (SMRH).
Ainda em razão da devida discussão do PLC com a comunidade, a Fipe foi suscitada a
apresentar aos vereadores em sessão da Câmara Municipal os competentes embasamentos
ao PLC, como parte do processo de tramitação legislativa, agendada inicialmente para 12
de março e posteriormente remarcada, devido à pandemia de coronavírus. Para este fim,
a Fipe preparou estudo e apresentação contendo análise histórica, econômica, financeira
e atuarial do RPPS de Campinas e das implicações ao Município e ao RPPS pelo
desatendimento da aplicação de parcela da reforma.
No estudo em referência, as análises das vertentes econômica, financeira e atuarial do
RPPS e pesquisa comparativa entre os entes federativos e respectivos regimes
previdenciários resultaram na elaboração de indicadores econômicos, essenciais para o
diagnóstico da situação do RPPS de Campinas, em comparação a outros municípios de
mesmo porte, inclusive em relação às capitais em nível, condições e parâmetros
assemelhados.
Esse conjunto de dados e informações foram fundamentais para reforçar a urgência da
aprovação do PLC e dar início ao processo de diálogo social, ao apresentar aos servidores
públicos e à sociedade campineira os principais aspectos do PSP, incluindo o diagnóstico
realizado pela Fipe no RPPS e o início do envio ao Legislativo das medidas de ajustes
propostas pelo Camprev.
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Por meio do Observatório da Reforma da Previdência, a equipe da Fipe acompanhou, no
mês de março, o processo final de tramitação e aprovação pela Assembleia Legislativa de
São Paulo (Alesp), de PL destinado a implementar a reforma da previdência federal no
estado de São Paulo, promulgada como Emenda Constitucional (EC) 49, em 06 de março
de 2020. A Alesp também aprovou as novas regras para aposentadoria e pensão por morte
dos servidores públicos, que tramitou como PLC 80/2019, e se converteu na Lei
1354/2020, de mesma data da EC. Finalizada a análise e tramitação das alterações legais,
a Fipe debruçou-se sobre o conteúdo proposto pelo governo de São Paulo e sobre o que
foi aprovado pela casa legislativa paulista e avaliou as implicações para a Administração
Municipal de Campinas.
Ainda no escopo do observatório, a equipe da Fipe aprofundou o processo de organização
e conciliação do texto da reforma (EC 103) com a legislação de Campinas.
Em âmbito nacional, a Fundação acompanhou as novas diretrizes sobre Previdência
Complementar, a partir da edição do “Guia de Previdência Complementar para entes
federativos”, publicado pelo Ministério da Economia em parceria com a Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho. Diante das novas orientações do órgão e do pedido
expresso do Camprev, a equipe da Fipe fez a adequação e revisão do PL de instituição do
Regime de Previdência Complementar do município de Campinas e aguarda retorno do
Camprev para eventuais ajustes.
No período, houve ainda assessoria jurídica, atuarial e produção de insumos para a área
de comunicação do instituto elaborar o boletim informativo “Camprev Informa”, de
março/2020, e o desenvolvimento de briefing para reunião com o prefeito, inicialmente
agendada para o dia 17 de março e posteriormente remarcada para abril, em virtude da
pandemia do coronavírus. Os materiais elaborados com assessoria da Fipe serviram para
divulgação dos resultados do PSP para públicos internos e externos à Administração
Municipal e justificação para adoção das medidas da EC nº 103/2019.
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2.
2.1

TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO
REUNIÕES REALIZADAS

Ao longo do mês de março, a equipe da Fipe participou de três reuniões presenciais com
a direção do Camprev, uma delas com a presença do secretário de Relações Institucionais,
além de demais reuniões virtuais com o órgão e entre as equipes das vertentes do PSPCamprev.
O período foi marcado por solicitações do Camprev de assessoramento em: encontros
técnicos, audiências e formulação de informativo voltado a servidores, além de exposição
da Fipe sobre indicadores econômicos, financeiros e atuariais do município de Campinas
e sua previdência e do funcionamento do processo de transferência de segurados entre
fundos (compra de vidas).
Em reunião de 3 de março, devido ao encaminhamento do PLC que trata da aplicação
da EC 103 ao município de Campinas, com a majoração de alíquotas do servidor e
patronal, o diretor-presidente do Camprev relatou que tem havido debates acalorados em
decorrência da falta de compreensão da proposição. Por isso, solicitou assessoria da Fipe
na formulação do boletim “Camprev Informa”, de forma sintética e esclarecedora para
que o órgão possa dialogar com os servidores públicos municipais, uma vez que o PLC
que trata da implementação da EC 103 é uma obrigação que o município tem de cumprir
para não perder o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) e evitar de ficar na
ilegalidade. Com essa finalidade foi elaborado material no modelo de perguntas e
respostas sobre o conteúdo do PLC 19/20.
O diretor presidente solicitou a participação da Fipe em painel sobre o desenvolvimento
do PSP, em seminário sobre impactos da reforma da previdência nos municípios, previsto
para 19 de março, para aproximadamente 250 pessoas.
Na reunião, a Fipe apresentou dados econômicos e financeiros do município de
Campinas, consolidados no âmbito do PSP, visando comparação a um conjunto de outras
cidades com perfil semelhante, inclusive capitais. Tornando o resultado mais condizente
com uma das finalidades do projeto em tornar pública a situação previdenciária local.
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A Fipe também detalhou a sistemática de transferência de vidas e demonstrou pelos
cálculos atuariais que a economia com a revisão da segregação de massas será acima de
R$ 272 milhões no presente exercício, a depender dos valores a serem aportados,
conforme informado anteriormente.
A Fipe alertou que a economia prevista depende da implementação conjunta das medidas
propostas no âmbito do PSP, vertidas em PLs já encaminhados ao Camprev, que são além
da majoração das alíquotas de contribuição, a revisão da segregação de massas com
transferência de segurados mediante aporte de ativos, bens e direitos por parte da
Prefeitura; instituição do Regime de Previdência Complementar e autorização da venda
de imóveis e aporte de valores no Camprev.
Se o município implementar apenas de forma linear, o que é exigido pela EC 103, ficará
com elevado custo político-administrativo da medida, mas sem que seja atingido objetivo
da reforma de diminuir o dispêndio de recursos previdenciários, à medida em que
havendo aumento de alíquotas, no caso do Fundo Previdenciário, implica em aumento de
despesas, em razão do aumento do entesouramento de recursos por um longo período,
conforme já fora demonstrado nos relatórios antecedentes, quanto aos efeitos do custo
atuarial de transição.
Com esses dados, a Fipe explicou a importância da tramitação concomitante dos quatro
PLs apresentados e a necessidade de apresentar os resultados atuariais ao prefeito em uma
reunião executiva com a equipe técnica da Prefeitura para avaliar conjuntamente os
impactos das propostas.
A respeito do PL de Previdência Complementar, a Fipe informou que em razão da
publicação de nova regulamentação do Ministério da Economia sobre o assunto, atenderá
a solicitação do Camprev para realizar os ajustes nos conteúdos e reenviará o texto
revisado ao instituto.
Em reunião de 13 de março, o Camprev informou que a reunião solicitada com o
prefeito foi agendada para 17 de março e será necessária a elaboração de um briefing
pelos jornalistas do Camprev e da Prefeitura, com assessoria da Fipe.
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Informou que vereadores protocolaram pedido de informação sobre o PL de aplicação da
reforma da previdência em Campinas, que trata do aumento de alíquota de contribuição
e pediu que a equipe da Fipe auxilie o Camprev fornecendo todos os dados e estudos que
possam ajudar na elaboração das respostas, de modo a inserir o debate do déficit nas
esferas municipais e abrir diálogo com a sociedade sobre um tema tão sério.
Comunicou que, devido à pandemia do novo coronavírus, foram adiados eventos
previstos como: a audiência pública da Câmara Municipal para tratar do PL de aumento
de alíquotas, marcada para 13 de março, e o seminário sobre reforma da previdência
agendado para dia 19 de março.
Em continuidade à reunião anterior, a Fipe apresentou mais indicadores que demonstram
como as contas da prefeitura e da previdência se conversam, a evolução dos gastos
previdenciários por fundo e do RPPS como um todo e como o PSP dialoga com todos
esses itens.
Dados colhidos e trabalhados pelo PSP sobre a evolução do RPPS em relação à despesa
de pessoal e em relação às despesas do ente, demonstram que em 2011 o repasse da
Prefeitura para cobertura da insuficiência financeira era de R$ 57 milhões, e em 2019 foi
para R$ 560 milhões. Com previsão de chegar a R$ 602 milhões em 2020, entre outros
indicadores apresentados.
Para avaliar o impacto da majoração das alíquotas do servidor e patronal, em simulação
com orçamento de 2020, a arrecadação do servidor em ambos os fundos seria: R$ 83
milhões orçados no FF e R$ 31 milhões no FP. Na simulação de 11 para 14%, de julho a
dezembro, o FF aumentaria R$ 11 milhões ou R$ 22 milhões, considerando o semestre
ou o ano inteiro. Já o FP, teria aumento de R$ 8,4 milhões em 6 meses ou R$ 25 milhões
em um ano. Os valores a mais no FF reduziriam o repasse do ente no FP ficariam
entesourados, entrariam para a reserva financeira. Pegando a contribuição patronal, de 22
para 28%, na mesma simulação aumentaria anualmente R$ 41 milhões no FF e R$ 25
milhões no FP. No FP, o valor não poderia ser usado para pagamento de benefícios
correntes no exercício, então aumentaria o repasse do município. O que o ente
economizaria, R$ 22 milhões no FF, teria de pagar R$ 25 milhões no FP, tendo maior
dispêndio. O aumento da alíquota aumenta o repasse do município.
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A Fipe expôs a implementação da segregação de massa flexível (PL de revisão da
segregação de massa com transferência de vidas) à direção do Camprev e destacou
novamente a importância de a prefeitura avaliar a tramitação conjunta dos quatro PLs que
compõem o Plano de sustentabilidade previdenciária, que podem gerar economia para os
cofres públicos de R$ 272 milhões no primeiro exercício.
A exposição dos indicadores demonstrou que quando se faz segregação de massa, como
Campinas fez, não há muita despesa nos primeiros anos da adoção da modelagem. Mas o
ápice de gastos vem vários anos depois, com o custo atuarial de transição.
Em comparação realizada pela Fipe de Campinas com outros municípios, o
comprometimento do orçamento público com previdência em Campinas é maior que o
município de São Paulo, e de forma proporcional maior do que a maioria das capitais.
Em reunião de 27 de março, o Camprev informou que, diante do perigo da pandemia
do novo Coronavírus e da necessidade de debater o PLC 19/2020, será marcada audiência
pública on-line, a qual deverá ocorrer no mês de abril. O diretor presidente solicitou à
Fipe apoio técnico à apresentação do Camprev e que a fundação realize exposição jurídica
da questão.
O diretor presidente também informou que a Procuradoria do Município está sendo criada
e haverá alteração no plano de cargos e carreiras, com forte impacto no Camprev, uma
vez que o ente possui 85 procuradores entre aposentados e pensionistas e 70 têm paridade,
demandando estudo atuarial para analisar o impacto da questão.
O Camprev informou que está havendo todo cuidado na prestação de contas do contrato
do PSP e todo o material elaborado deverá ser encadernado, bem com as versões dos
estudos que estejam em fase de validação devem estar impressos no Camprev para serem
disponibilizados a quem de direito, com a demonstração dos serviços, os profissionais
alocados e das horas dispendidas para desenvolvimento do projeto.
O coordenador da Fipe esclareceu que todas as informações e documentos só saem da
Fipe direto para o Camprev e que todos os relatórios são sempre bem fundamentados em
relação à sequência dos trabalhos, se comprometendo a realizar a prestação de contas na
forma solicitada pelo Camprev.
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O coordenador do PSP reforçou a necessidade de expor socialmente de forma clara e
transparente o problema estrutural do RPPS com seu elevado déficit de mais de R$ 27 bi,
bem como de cada fundo. Lembrando que o déficit é do sistema.
Com a chegada do secretário de Relações Institucionais da prefeitura, a Fipe apresentou
os PLs que dão corpo ao Plano de sustentabilidade Previdenciária, especialmente os
resultados de simulações para a compra de vidas no contexto da revisão da segregação de
massas.
Os representantes da Fipe alertaram que o aumento da alíquota ordinária é um paradoxo,
pois com o atual modelo de segregação de massas aumenta-se o custo atuarial de
transição, ou seja, quando maior for o aumento da alíquota maior será o efeito de
entesouramento de recursos no Fundo Previdenciário, praticamente anulando os efeitos
positivos no Fundo Financeiro, tornando o resultado geral do RPPS para o tesouro,
insignificante. Sendo necessária a adoção de revisão da segregação da massa existente
nos termos apresentados pela Fipe.
A Fipe apresentou tabelas com as simulações com diversos valores de bens e direitos
passíveis de serem incorporados no PLC da revisão da Segregação de Massa, indicando
também que seria melhor que a prefeitura antecipasse os recursos dos dividendos da
Sanasa para 2021 em vez de 2025, porque melhoraria o resultado do projeto para o
Tesouro, de modo que poderia substituir os recursos advindos dos imóveis que não são
líquidos e o desembaraço da documentação que não será resolvido nesse exercício.
Informou que o plano de sustentabilidade traz em seu bojo um rol de proposições, que
não tem o mesmo efeito se adotadas isoladamente, ou seja, não basta a aprovação do PL
de aumento de alíquota, sendo necessário que os projetos de segregação da massa e
previdência complementar sejam encaminhados à Câmara para deliberação, e uma vez
aprovado que sejam imediatamente regulamentados e aplicados para ter resultados
positivos já nesse exercício. Somente assim será possível a diminuição do déficit nos
padrões extremamente elevados que foram encontrados no Camprev. A previdência
complementar vai limitar o teto e estancar o problema.
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O secretário municipal informou que o passivo atuarial não está explícito no orçamento,
por isso é necessário que o Camprev e a Fipe demonstrem isso. As informações da
previdência precisam estar em padrão mais acessível para todos.
O Presidente do Camprev solicitou à Fipe que sejam preparadas duas apresentações
técnicas, uma para o prefeito, precedida da elaboração de novos cenários com resultados
da revisão da segregação de massas mediante aos ajustes acertados nesta reunião, por
exemplo, antecipação de dividendos da Sanasa em substituição de parte dos imóveis. A
outra apresentação deverá ser feita para as audiências a serem realizadas na Câmara
Municipal contendo o trabalho de diagnóstico do PSP e das simulações sobre o aumento
da alíquota e dos resultados. A equipe da Fipe deverá realizar apresentação.
O Camprev também solicitou que a Fipe elabore um material específico, um briefing,
para o prefeito, além da apresentação contendo a síntese do PSP com resultados do
diagnóstico, os principais cenários e as medidas que precisam ser deliberadas e escolhidas
pelo Prefeito.
O órgão solicitou que a Fipe continue auxiliando a área de assessoria de comunicação da
Prefeitura e do Camprev com insumos e orientações sobre o PSP.
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, com o encaminhamento dos PLs que dão corpo ao PSP-Camprev
à administração municipal, a frente jurídica continuou o trabalho de análise para ajustes
das minutas, a fim de atender a gestão do município, de acordo com avaliação de
conveniência do Camprev e no contexto do escopo do Projeto de Sustentabilidade
Previdenciária.
Com o envio da minuta de PL de aumento de alíquota de contribuição, à Câmara
Municipal em 26/02/2020, que culminou no Projeto de Lei Complementar (PLC) 19/20,
a pedido do Camprev, conforme ata de 03 de março, a Fipe realizou ajustes com o objetivo
de evitar equívocos na interpretação da responsabilidade do custeio do abono trezeno de
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cujo

pagamento

do

benefício

continua
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responsabilidade do Camprev.
Da mesma forma, considerando que uma versão modificada da minuta entregue pela Fipe
passou a tramitar na Câmara Municipal, o Camprev foi provocado pela Coordenadoria de
Registro Parlamentar e Revisão da Câmara Municipal, a efetuar pequenos ajustes de
redação, e solicitou à fundação novas análises e ajustes no PLC.
A Fipe também foi instada pelo Camprev a subsidiá-lo em questionamentos sobre o
embasamento jurídico, financeiro e atuarial do projeto por parte de vereadores, da
Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão da Câmara Municipal e da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos (SMRH). Assim sendo, o esclarecimento das dúvidas
suscitadas pela vereança e demais órgãos e a adequação dos ajustes propostos culminaram
em nova redação dos artigos 2º, 3º e 4º do PLC 19/2020 como segue:
Redação original – Art. 2º do PLC 19/20:
“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 no § 4º do art. 9º e no art. 11 da Emenda
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e incidentes sobre a remuneração de
contribuição de que trata o inciso XI do art. 20 desta Lei Complementar, a ser descontada
e recolhida pelo órgão ou entidade a que se vincule o servidor”.
Nova redação proposta
Art. 2º. Fica alterado o art. 138 da Lei Complementar 10, de 30 de junho de 2004, que
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 no § 4º do art. 9º e no caput do art. 11 da
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e incidirá sobre a
remuneração de contribuição de que trata o inciso XI do art. 20 desta Lei Complementar,
a ser descontada e recolhida pelo órgão ou entidade a que se vincule o servidor”.
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§ 1º A cada ano, atendendo ao disposto na legislação federal, depois de aprovado pelo
Conselho Municipal de Previdência, o estudo atuarial que indique a necessidade de
revisão da alíquota de que trata o “caput” deste artigo, o Poder Executivo encaminhará à
Câmara Municipal proposta de lei ordinária para a sua revisão, com o objetivo de adequála a percentual que assegure o equilíbrio atuarial e financeiro do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Campinas.
§ 2º A avaliação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – 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 Secretaria Nacional de Previdência – Sprev no prazo previsto na
Legislação Federal pertinente”. (NR)
Redação original – Art. 3º do PLC 19/20:
“Art. 140. ……………………..
………………………………….
§ 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 caput deste artigo da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de
novembro de 2019.
§ 2º A alíquota, a base contributiva e o plano de custeio previstos neste artigo serão
revistos por lei complementar de iniciativa do Poder Executivo com o objetivo de adequálos aos parâmetros que assegurem o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Campinas”.
O texto acima suscitou dúvida por parte da SRH no que concerne ao termo “plano de
custeio”, previsto no § 2º do artigo, se estaria previsto de forma implícita no art. 140 e,
em caso negativo sugeriu a retirada do termo por meio de emenda.
Nova redação proposta
§ 2º A alíquota e a base contributiva previstas neste artigo serão revistas por lei
complementar de iniciativa do Poder Executivo com o objetivo de adequá-las aos
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parâmetros que assegurem o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Campinas”.
Redação original – Art. 4º do PLC 19/20
“Art. 141. ………………………
§ 1º Ficam autorizados os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal do
Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município de Campinas a realizar
contribuição previdenciária patronal suplementar ou aporte em caráter temporário e
adicional às alíquotas ordinárias de custeio do Regime Próprio de Previdência Social –
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.
………………………………….”
O § 1º do artigo 141, conforme redação proposta pelo artigo 4º do PLC 19/2020, acarretou
dúvida quanto a que se referiam os termos “será distribuída” e “devida”, sendo que na
hipótese de se referirem a “contribuição previdenciária (...) ou aporte”, foi apresentada
uma sugestão de redação para a emenda:
Nova redação proposta
§ 1º Ficam autorizados aos Órgãos e as Entidades da Administração Pública Municipal
do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município de Campinas a realizar
contribuição previdenciária patronal suplementar, ou aporte em caráter temporário,
adicionais às alíquotas ordinárias de custeio do Regime Próprio de Previdência Social –
RPPS;
§ 2° As contribuições previdenciárias patronais suplementares, ou aportes em caráter
temporário, serão calculadas e distribuídas de forma proporcional às obrigações dos
segurados e pensionistas vinculados aos órgãos e entidades, conforme previsto no
parágrafo anterior, devendo ser repassadas ao RPPS nos termos deste artigo;
§ 3º A contribuição ou aporte temporário previstos neste artigo serão calculados em
estudo atuarial, e vigorará enquanto não estabelecido na legislação municipal novo
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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;
§ 4º Os efeitos da medida prevista no caput serão aplicados a partir do orçamento do
exercício 2020.
2.3

OBSERVATÓRIO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

No mês de março, a Fipe monitorou o processo final de tramitação e aprovação, pela
Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), de PL destinado a implementar a reforma
da previdência federal no estado de São Paulo, promulgada como Emenda Constitucional
(EC) 49, bem como aprovação das novas regras para aposentadoria e pensão por morte
dos servidores públicos, que tramitou como PLC 80/2019, e se converteu na Lei
1354/2020. Finalizada a análise e tramitação das alterações legais, a Fipe debruçou-se
sobre o conteúdo proposto pelo governo de São Paulo, o que foi aprovado pela casa
legislativa paulista e suas implicações no município de Campinas.
Ainda no escopo do observatório, a equipe da Fipe aprofundou a consolidação,
organização e conciliação do texto da reforma (EC 103) com a legislação de Campinas.
Em âmbito nacional, a fundação monitorou novas diretrizes sobre Previdência
Complementar, a partir da edição, em janeiro deste ano, do “Guia de Previdência
Complementar para entes federativos”, publicado pelo Ministério da Economia em
parceria com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Diante das novas
orientações do órgão, a equipe da Fipe fez a adequação e revisão do PL de instituição do
Regime de Previdência Complementar do município de Campinas, pois conforme
aprovado na Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019, os entes
federativos que possuam Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) terão o prazo de
até 2 anos para instituir o Regime de Previdência Complementar (RPC) que deixou de ser
facultativo, se tornando obrigatório a partir da promulgação da Emenda, com fulcro a
limitar os valores dos benefícios de aposentadoria e pensão concedidos pelo RPPS ao
limite máximo estabelecido paras os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS).
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Assim sendo, considerando que esse material traz dentre outros, procedimentos
recomendáveis para os Entes que iniciarão o processo de instituição do Regime e
recomendações a serem observadas para a sua implantação, a equipe jurídica da Fipe por
solicitação do Camprev, fez minuciosa revisão no texto anteriormente elaborado e
entregue, a fim de adequá-lo às diretrizes elencadas no guia.
Nessa seara, após os ajustes necessários, o Projeto de Lei Complementar para instituição
do Regime de Previdência Complementar (RPC) em linhas gerais estabelece:


A obrigatoriamente de contemplar na qualidade de participantes, todos os
servidores, de todos os poderes que entrarão em exercício após a vigência do RPC,
investidos em cargo efetivo com salários acima do teto os quais fazem jus à
contrapartida do patrocinador;



Possibilita aos servidores, com salário acima do teto e que ingressaram antes da
data de vigência da lei do RPC, a migração para as novas regras de aposentadorias
e pensões;



Faculta aos servidores que recebam abaixo do limite máximo estabelecido pelo
RGPS, a participação no Regime de Previdência Complementar, com base de
cálculo definida em regulamento;



Estrutura os benefícios na modalidade de Contribuição Definida, sendo que os
benefícios programados deverão ter o valor permanentemente ajustado à reserva
constituída em favor do participante;



Adesão ao RPC mediante oferta de um plano de benefícios previdenciários
complementares já existente ou pela criação de um plano específico aderente as
características e ao perfil dos participantes vinculados à Administração do
município de Campinas, conforme disposições das Leis Complementares 108 e
109 de 2001;



A administração do plano de benefícios por entidade fechada de previdência
complementar (EFPC) já existente, mediante prévia adesão do patrocinador à
instrumento jurídico previsto na referida legislação;



Criação por decreto, de um Comitê Gestor para funcionar perante a entidade
fechada de previdência complementar multipatrocinada, que será constituído,
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paritariamente, por representantes indicados pelo Prefeito e por representantes
eleitos pelos servidores participantes, para acompanhamento e fiscalização da
gestão do plano de benefícios;


Condiciona a concessão dos benefícios programados aos participantes do RPC, à
concessão do benefício de aposentadoria pelo RPPS do Município de Campinas;



Possibilita a previsão no plano de benefícios de cobertura de sobrevivência do
assistido, podendo ser contratada junto à sociedade seguradora;



Estabelece que na eventualidade de óbito, o regulamento do plano definirá as
condições para o resgate e assegurará a portabilidade do direito acumulado pelo
participante para outro plano;



Elenca as cláusulas que deverão estar previstas expressamente no instrumento
jurídico a ser firmado com a EFPC, relativo ao plano de benefícios, tais como
independência patrimonial de cada plano; inexistência de solidariedade do
Município de Campinas, na qualidade de patrocinador, em relação a outros
patrocinadores; prazos e sanções, valores de aportes, diretrizes com relação às
condições de retirada de patrocínio ou rescisão contratual e transferência de
gerenciamento da administração do plano de benefícios previdenciário, o
compromisso da entidade de previdência complementar de assegurar ao
participante de plano de benefícios complementares, o pleno acesso às
informações relativas à gestão do plano, a sua conta individual e às eventuais
alterações do regulamento etc.;



Prevê a autorização para abertura de crédito especial até o limite de R$ 6 milhões
destinados ao adiantamento da cobertura das despesas para implementação do
RPC, inclusive estudos para a adesão a plano de benefícios.

Quanto à implementação do RPC, é importante ressaltar que a recomendação é que o Ente
deve se atentar às despesas administrativas, à governança, histórico de resultados,
processos e sistemas internos, entre outros aspectos.
Daí a necessidade de prever em lei eventuais aportes para o custeio de despesas
administrativas iniciais de implantação ou de aportes requeridos pelas EFPC para o
custeio do plano, dentre elas as despesas pré-operacionais como a realização de estudos
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de viabilidade e aquelas com a realização do processo seletivo para a contratação da EFPC
que irá administrar o plano.
2.4

ASSESSORAMENTO

Observadas as informações prestadas acima está demonstrado que o trabalho de
consultoria tem envolvido apoio de assessoria devido à evolução do projeto, bem como
decorrentes da aplicação da reforma em âmbito local, o qual deverá provocar ajustes
contratuais.
Em âmbito jurídico, atuarial, financeiro e de comunicação, a pedido do Camprev, no
período abarcado por este relatório, a Fipe auxiliou a assessoria de imprensa da Prefeitura
de Campinas na elaboração de briefing técnico para reunião com o prefeito e em boletim
informativo “Camprev Informa”, que tratou do PL de aplicabilidade da reforma da
previdência em Campinas, com o objetivo de dialogar com os servidores.
A equipe jurídica avaliou novamente, a pedido do Camprev, o questionamento da
Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), em relação aos artigos 2º e 3º do
projeto, que embora sanado voltou a ser discutido, envolvendo o Art. 11 da Emenda
Constitucional 103 e o estabelecimento ou não de progressividade de alíquota. Nos
seguintes termos:
(Questionamento da secretaria:) “O artigo 2º da minuta do PLC19/2020 estabeleceu a
majoração da alíquota da contribuição previdenciária para 14%, citando como
fundamento inclusive o artigo 11 da Emenda Constitucional 103/2019.
Citado artigo ao estabelecer a alíquota de contribuição de 14%, prevê no seu parágrafo
primeiro que esta será reduzida ou majorada, considerando-se a base de contribuição ou
do benefício recebido, de acordo com os parâmetros estabelecidos nos seus incisos.
Assim vimos indagar se tais acréscimos ou reduções dos diversos valores da base de
contribuição ou do benefício recebido deverão ser escalonados.
Ainda remanesce a mesma dúvida de aplicação de tais acréscimos e deduções previstas
no artigo 11, § 1º e incisos da EC 103/2019 a ser considerada ou não na proposta de nova
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redação estabelecida no artigo 3º da minuta em análise, que prevê a mudança do artigo
140 da Lei Complementar 10/2004”.
Neste sentido esclareceu-se que o PLC não trata de progressividade, por isso a Fipe
elaborou um arrazoado, após estudo da Nota Técnica 12.212, para inserir a expressão
“caput” a fim de dar a real medida do teor que é tratado, como segue:
Considerando o questionamento apresentado sobre o §1º do art. 11, da EC nº 103/19, que
trata sobre o escalonamento das alíquotas contributivas de acordo com a base de
contribuição ou benefício recebido. Antes de responder a indagação sobre acréscimos ou
reduções, convém examinar a aplicação da EC nº 103/19, a partir da elaboração da Nota
Técnica SEI nº 12212/2019/ME da Secretaria de Previdência, que tem por finalidade a
competência de orientar os Entes Federativos quanto à aplicação dos dispositivos.
A Nota Técnica supracitada prescreve um conjunto de regras aplicável a todos os entes
da Federação, outro conjunto aplicável somente à União Federal, e, por fim, disposições
específicas para os entes subnacionais, isto é, aplicáveis somente aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios. Assim, determina que "numa análise das disposições
relacionadas aos entes subnacionais, podemos identificar nessa reforma constitucional,
conforme a lição clássica de José Afonso da Silva:
(a) Normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata;
(b) Normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata; e
(c) Normas de eficácia limitada, não autoaplicável, e dependente de complementação
legislativa (aplicabilidade diferida).
A referida Nota Técnica foi complementada com um Quadro de Aplicação em que
determina ou classifica como Norma de Aplicação Imediata o art. 9º, §4º e o caput do art.
11, ambos da EC nº 103/19, portanto, trata-se de uma adequação da alíquota aos moldes
do RPPS da União, porém, o art. 9º, §4º, apresenta as seguintes alternativas:
a) Caso a alíquota seja uniforme e o RPPS possua déficit atuarial, deverá majorá-la,
por meio de lei, para, no mínimo, 14%;
b) Caso referende, por meio de lei, a alteração promovida no art. 149 da Constituição,
na forma prevista no art. 36, II da Emenda, poderá implementar alíquotas
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progressivas, tendo por parâmetro mínimo as da União se o RPPS for deficitário
ou as do RGPS se não for.
Devendo ser observado que:
a) Os RPPS com plano de equacionamento em vigor (de amortização ou segregação
da massa) são considerados deficitários para fins de aplicação das alíquotas
mínimas;
b) Para a implementação de alíquotas progressivas deve-se avaliar se essas
contribuirão para melhorar a situação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime;
c) Pode ser necessária a adequação da alíquota de contribuição do ente, consoante o
art. 2º da Lei nº 9.717/1998 (contribuição patronal, no mínimo, igual à do
segurado).
Portanto, para aplicação das alíquotas progressivas previstas no §1º e seguintes do art. 11,
da EC nº 103/19, o Município deverá referendar o art. 149 da CF, que faculta a instituição
de alíquotas progressivas, conforme segue transcrito:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção
no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III,
e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições
a que alude o dispositivo.
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei,
contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos
servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas
progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de
aposentadoria e de pensões. (Vigência) (g.n.)
§ 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e
pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que
supere o salário-mínimo. (Vigência)
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§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o
déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da
União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. (Vigência)
§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída
simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por
período determinado, contado da data de sua instituição. (Vigência)” (NR)
No que tange a aplicação do art. 149, alterado pela EC nº 103/19, a Nota Técnica assim
estabelece: “Ausência de aplicabilidade para Estados, Distrito Federal e Municípios da
possibilidade de instituir alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma
progressiva e de fazer incidir contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre
o valor dos proventos e pensões que superem o salário mínimo – em caso de déficit
atuarial - enquanto não houver o referendo mediante lei de que trata o inciso II do art. 36
da Emenda Constitucional nº 103/19”.
Pode-se concluir que, o referido projeto de lei não tratou sobre a possibilidade de alíquota
progressiva, tampouco, de alíquota extraordinária ou alteração da base de contribuição de
aposentados e pensionistas que superem o salário mínimo, mas somente da
obrigatoriedade da alíquota mínima de 14%, uma vez que já está demonstrado o déficit
do RPPS.
Por fim, para garantir eficácia aos dispositivos constitucionais ora tratados, a sobredita
Portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPT nº 1.348, de 03 de
dezembro de 2019, estabeleceu que os Entes, Estados, Distrito Federal e Municípios, o
prazo de até 31 de julho de 2020, para que sejam comprovadas perante a SEPT a adoção
das medidas de transferência de pagamento dos benefícios temporários e da majoração
das alíquotas previdenciárias para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária
– CRP.
Assim, em complemento a resposta acima, segue texto expresso da Nota Técnica SEI
nº 12212/2019/ME, que transcrevemos:
I – DAS CLÁUSULAS DE REVOGAÇÃO E DE VIGÊNCIA DA REFORMA
(...)
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9. Por outro lado, a cláusula de vigência do inciso I do art. 36 leva em consideração o
princípio da anterioridade tributária (nonagesimal), para determinar que os arts. 11, 28 e
32 da Emenda, que tratam das alíquotas de contribuição do RPPS da União e do RGPS,
bem como da alíquota de contribuição prevista na Lei nº 7.689, de 1988, respectivamente,
devem entrar em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de
sua publicação.
10. A teor do aludido inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019, a alteração de redação
dada pela reforma ao art. 149 da Constituição Federal e a cláusula de revogação contida
na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 daquela Emenda não têm
aplicabilidade constitucional para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
enquanto estiverem em período de vacância, já que dependem de referendo para o
início de sua vigência, mediante a publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo
Poder Executivo destes entes da Federação, nestes termos:
EC nº 103, de 2019
Art. 35. Ficam revogados:
I – os seguintes dispositivos da Constituição Federal:
a) o § 21 do art. 40;
b) o § 13 do art. 195;
II – os arts. 9°, 13 e 15 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;
III – os arts. 2°, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 2003;
IV – o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.
Art. 36. Esta Emenda Constitucional entrará em vigor:
I – a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta
Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;
II – para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda
Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na

CI 5334

21

alínea “a” do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de
iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que as referende integralmente;
III – nos demais casos, na data de sua publicação. Parágrafo único. A lei de que trata o
inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.
11. Assim, enquanto não houver o referendo integral dos mencionados dispositivos da
reforma, por meio de lei estadual, distrital ou municipal, continua a valer o parágrafo 21
do art. 40 da Constituição, bem como valem os arts. 2°, 6º e 6º-A da Emenda
Constitucional nº 41, de 2003, e o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, sendo
aplicável, quanto ao art. 149 da Constituição, a redação anterior à data de entrada em
vigor da EC nº 103, de 2019.
12. Isto significa que, sem o referendo mediante lei do ente subnacional, de que trata o
inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
não poderão instituir alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma
progressiva, nem fazer incidir a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas
sobre o valor dos proventos e pensões que superem o salário mínimo, se houver déficit
atuarial, pois, em todo o caso, deverá incidir sobre proventos e pensões que superem o
limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, ou que superem o dobro desse
limite quando o beneficiário for acometido de doença incapacitante.
13. Além disso, consideram-se ainda vigentes para os entes subnacionais as regras de
transição dos arts. 2°, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e do art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47, de 2005, nessa hipótese de ausência de lei que referende
integralmente a alteração do art. 149 da Constituição Federal e a cláusula de revogação
da alínea a do inciso I e dos incisos III e IV do art. 35 da EC nº 103, de 2019.
Cumpre destacar que, os dispositivos supracitados da Nota Técnica, trataram sobre a
possibilidade de instituição da alíquota progressiva, mediante análise global dos
dispositivos da EC 103/19, especialmente, o art. 149 da CF, que poderá ser aplicado em
outra minuta de lei, a depender da avaliação do Ente Municipal.
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Por fim, outra possibilidade de resposta ao questionamento apresentado, refere-se a
mudança do texto da minuta apresentada, ou seja, os artigos 2º e 3º, do referido projeto
de lei seriam alterados com a inclusão da expressão "caput" do art. 11, vejamos:
“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, caput, 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.
(...)
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, caput, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de
2019”.
No contexto da vertente atuarial, a Fipe realizou levantamento, a pedido do Camprev,
de servidores e pensionistas que viriam a ser impactados caso houvesse a adoção de
alíquota progressiva, isto é, em que a alíquota efetiva sobre as remunerações e proventos
sejam maior que 14%.
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A equipe atuarial também assessorou o Camprev na resposta aos vereadores Mariana
Conti, Carlão do PT, Gustavo Petta e Pedro Tourinho, conforme requerimento 655 a
seguir:
Resposta Fipe ao Camprev: Seguem as respostas que foram possíveis quanto aos
requerimentos de informações apresentados pela Câmara Municipal de Campinas.
Informo que a Fipe consolidou algumas dessas informações somente a partir de 2011,
conforme seguem nas tabelas.
Segue em vermelho as respostas, observações, dúvidas, ou informando o que foi possível
obter no momento.
Requerimento n° 655/2020:
1. Relacionar, ano a ano, de 2004 a 2019, os valores constantes nos itens a) e b),
discriminados por Ente Contribuinte:
a. O relatório deverá conter as seguintes informações vinculadas ao FUNDO
FINANCEIRO do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas –
Camprev:
i.

Valor Total Anual das Remunerações de Contribuição dos Segurados
Ativos;

A Fipe não consolidou a base de remunerações dos ativos, apenas os valores
arrecadados de contribuições, de 2011 a 2019, não os discriminando por entidade.
Segue:
EVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDORES E PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00). Valores nominais liquidados.
Contribuição dos
Contribuições
Contribuição dos
Exercício
servidores
patronais
servidores ativos
aposentados
2011
181.003.859,80
65.118.486,59
11.381.825,85
2012
151.557.618,56
66.817.762,33
11.567.781,92
2013
136.764.295,53
68.978.594,39
14.177.196,25
2014
141.526.774,48
71.826.943,04
15.900.766,50
2015
130.987.606,68
74.486.235,04
18.053.441,17
2016
118.416.295,07
69.323.821,66
19.579.816,75
2017
135.777.197,96
80.523.320,87
19.844.943,97
2018
111.825.557,04
65.777.000,92
23.617.929,41
2019
154.079.199,21
74.133.957,66
28.147.021,36

Contribuição das
pensionistas
1.513.009,47
2.827.534,21
2.135.050,12
2.369.412,76
2.601.744,61
2.763.139,88
2.551.775,30
2.719.889,41
3.002.810,54

Total de
contribuições ao
Fundo
259.017.181,71
232.770.697,02
222.055.136,29
231.623.896,78
226.129.027,50
210.083.073,36
238.697.238,10
203.940.376,78
259.362.988,77

Fonte: Elaboração Fipe, com base nos demonstrativos contábeis disponibilizados pelo Camprev.
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ii.

Valor Total Anual dos Proventos de Aposentadoria;

A Fipe consolidou apenas os valores consolidados dos órgãos, de 2011 a 2019, não os
discriminando por entidade. Segue:
PROVENTOS COM APOSENTADORIAS
FUNDO FINANCEIRO
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00).
Valores nominais liquidados.
Despesas com
Exercício
proventos de
aposentadoria¹
2011
242.762.877,16
2012
314.152.665,11
2013
357.046.601,20
2014
402.439.316,83
2015
456.441.191,82
2016
515.918.506,38
2017
582.385.775,16
2018
637.532.659,56
2019
712.317.790,11
Nota: 1) Inclui despesas com sentenças judiciais.
Fonte: Elaboração Fipe, com base nos demonstrativos
contábeis disponibilizados pelo Camprev.

iii.

Valor Total Anual das Pensões por Morte;

A Fipe consolidou apenas os valores consolidados dos órgãos, de 2011 a 2019, não os
discriminando por entidade. Segue:
DESPESAS COM PENSÕES POR MORTE
FUNDO FINANCEIRO
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00).
Valores nominais liquidados.
Exercício
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Despesas com
pensões por morte
50.681.090,18
63.166.434,88
70.421.547,61
78.975.108,69
87.464.197,86
96.665.849,68
103.221.672,34
106.151.193,70
112.980.572,17

Nota: 1) Inclui despesas com sentenças judiciais.
Fonte: Elaboração Fipe, com base nos demonstrativos
contábeis disponibilizados pelo Camprev.

b. O relatório deverá conter as seguintes informações vinculadas ao FUNDO
PREVIDENCIÁRIO do Instituto de Previdência Social do Município de
Campinas – Camprev:
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i.

Valor Total Anual das Remunerações de Contribuição dos Segurados
Ativos;

A Fipe não consolidou a base de remunerações dos ativos, apenas os valores
arrecadados de contribuições, de 2011 a 2019, não os discriminando por entidade.
Segue:
EVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDORES E PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00). Valores nominais liquidados.
Contribuição dos
Contribuições
Contribuição dos
Exercício
servidores
patronais
servidores ativos
aposentados
2011
14.377.543,75
9.829.157,03
0,00
2012
19.676.045,84
13.852.105,51
0,00
2013
43.750.468,52
18.215.676,32
553,77
2014
44.436.739,83
23.079.130,30
2.981,50
2015
50.534.827,34
27.762.878,42
16.313,81
2016
36.902.203,50
37.056.425,38
30.504,50
2017
43.203.272,55
40.876.583,43
32.626,78
2018
52.819.322,65
39.248.361,63
53.989,64
2019
112.007.069,96
47.998.633,41
66.537,21

Contribuição das
pensionistas
0,00
0,00
49.206,95
2.021,75
2.713,87
3.166,73
2.890,17
2.942,53
4.467,46

Total de
contribuições ao
Fundo
24.206.700,78
33.528.151,35
62.015.905,56
67.520.873,38
78.316.733,44
73.992.300,11
84.115.372,93
92.124.616,45
160.076.708,04

Fonte: Elaboração Fipe, com base nos demonstrativos contábeis disponibilizados pelo Camprev.

ii.

Valor Total Anual dos Proventos de Aposentadoria;

A Fipe consolidou apenas os valores consolidados dos órgãos, de 2011 a 2019, não os
discriminando por entidade. Segue:
PROVENTOS COM APOSENTADORIAS
FUNDO PREVIDENCIÁRIO
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00).
Valores nominais liquidados.
Despesas com
Exercício
proventos de
aposentadoria¹
2011
61.058,10
2012
273.743,60
2013
340.639,62
2014
547.360,93
2015
1.088.741,14
2016
1.842.205,15
2017
2.363.037,48
2018
3.269.708,84
2019
4.775.092,91
Nota: 1) Inclui despesas com sentenças judiciais.
Fonte: Elaboração Fipe, com base nos demonstrativos
contábeis disponibilizados pelo Camprev.
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iii.

Valor Total Anual das Pensões por Morte;

A Fipe consolidou apenas os valores consolidados dos órgãos, de 2011 a 2019, não
discriminando por entidade. Segue:
DESPESAS COM PENSÕES POR MORTE
FUNDO PREVIDENCIÁRIO
RPPS do Município de Campinas (em R$ 1,00).
Valores nominais liquidados.
Exercício

Despesas com
pensões por morte

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

92.613,68
246.330,00
355.909,74
417.432,51
523.745,34
695.985,40
912.231,58
1.181.588,27
1.363.765,33

Nota: 1) Inclui despesas com sentenças judiciais.
Fonte: Elaboração Fipe, com base nos demonstrativos
contábeis disponibilizados pelo Camprev.

2. Relacionar, ano a ano, de 2004 a 2019, o Valor Total Anual da Receita Corrente
Líquida do Município de Campinas;
A Fipe consolidou apenas os valores consolidados de 2011 a 2019. Segue:
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Município de Campinas (em R$ 1,00). Valores nominais arrecadados.
Exercício
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Receitas Correntes
2.881.106.281,74
3.156.110.986,34
3.507.732.076,28
3.584.307.852,17
4.114.233.434,95
4.257.796.506,11
4.313.525.309,02
4.822.566.567,58
5.654.186.009,17

Deduções
282.728.945,65
317.951.301,75
336.484.608,54
358.834.176,72
407.779.353,80
449.059.451,44
458.021.541,30
473.708.961,10
515.068.236,37

Receita Corrente
Líquida
2.598.377.336,09
2.838.159.684,59
3.171.247.467,74
3.225.473.675,45
3.706.454.081,15
3.808.737.054,67
3.855.503.767,72
4.348.857.606,48
5.139.117.772,80

Fonte: Elaboração Fipe, com base nos demonstrativos contábeis disponibilizados pelo Camprev.

3. Relacionar, ano a ano, de 2004 a 2019, o Total das Complementações Financeiras
para Cobertura de Déficit do Camprev;
A Fipe consolidou apenas os valores consolidados de 2011 a 2019. Segue:
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REPASSES PARA COBERTURA DA
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS
Município de Campinas (em R$ 1,00).
Valores nominais repassados.

Exercício
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Repasses para
cobertura da
insuficiência
financeira
57.449.096,29
101.064.537,02
107.083.684,49
227.319.448,78
173.886.083,59
216.237.141,88
242.438.168,05
459.832.262,37
560.031.895,92

Fonte: Elaboração Fipe, com base nos demonstrativos
contábeis disponibilizados pelo Camprev.

4. Informar se existem dívidas patronais com o Camprev. Caso positivo, relacionar;
A Fipe não consolidou informações sobre eventuais dívidas patronais, apenas da
transferência entre fundos realizada em 2015 e 2016. Sugerimos verificar com Camprev
a pertinência, inclusive nota técnica elaborada pela Fipe sobre o caso.
5. Relacionar os acordos feitos de parcelamento de dívidas patronais com o Camprev,
detalhamento desses acordos (valores, parcelas, juros) e a situação de cada um desses
acordos (se ainda estão em aberto, número de parcelas faltantes, total pago) e os
números de referência processuais.
A Fipe não consolidou informações sobre eventuais parcelamentos de dívidas patronais,
apenas da transferência entre fundos realizada em 2015 e 2016. Sugerimos verificar com
Camprev a pertinência, inclusive nota técnica elaborada pela Fipe sobre o caso.
2.5

AÇÕES DA VERTENTE ATUARIAL

Na vertente atuarial, cumpre lembrar que as primeiras simulações prévias de compra de
vidas foram elaboradas e apresentadas ao Camprev e à Prefeitura em novembro de 2019.
Tais estudos tiveram que ser renovados devido a fatos relevantes ocorridos
posteriormente, como se sabe: a aprovação da EC nº 103 e da própria evolução cadastral
dos segurados do RPPS.
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Os fatos se desenvolveram com o dever de aplicação de parte da reforma previdenciária
no município, bem como da necessidade de atualizar os dados cadastrais para atendimento
a critérios da Portaria MF nº 464/2018.
Esse conjunto de eventos ocasionou alterações nos parâmetros legais e em aspectos
materiais do RPPS, a exemplo da base de dados, que representa a evolução de importantes
acontecimentos considerados na atualização cadastral, tais como ingresso, demissão,
evolução na carreira ou aposentação de servidores, inclusive os de natureza demográfica
como óbitos que ampliam a concessão de pensões etc.
Essas dinâmicas vão ocorrendo no transcurso do ano e segundo as regras previstas na
Portaria nº 464/2018 os estudos atuariais devem conter informações representativas e
atualizadas e por isso devem estar posicionados no final do exercício para captação do
resultado deste processo. Portanto, é natural que projetos da extensão e profundidade do
PSP devam trabalhar com números mais atualizados, preferencialmente, atendendo a data
base para realização do estudo atuarial ordinário, possibilitando comparações gerenciais
dos resultados. Ademais, os cenários escolhidos dentro do PSP darão suporte à medida
escolhida e a ser oportunamente encaminhada à Secretaria de Previdência (Sprev) para
análise. De sorte, que para evitar retrabalho nesta apreciação os cenários sejam elaborados
com observância as diretrizes do referido normativo.
Afora a questão dos parâmetros da base cadastral, também houve alteração nas premissas
fundamentais do “contrato previdenciário” com advento da aprovação da EC nº 103/2019,
que acarretou a reorientação do PSP para compreender as novas regras e avaliar os seus
efeitos que propiciou a realização de ajustes no curso da execução do projeto.
Por outro lado, nesse tipo de projeto de pesquisa, os cenários complexos vão sendo
elaborados pela Fipe na forma prevista no contrato e com base em variáveis inicialmente
previstas, mas uma vez apresentados os primeiros resultados aos contratantes, estes
realizam críticas, fazem sugestões ou trazem novos elementos, ou seja, apresentam novas
variáveis que são incorporadas para elaboração de novos cenários.
Esse processo dinâmico de pesquisa é necessário para criar um modelo específico, único
e mais condizente com a realidade do RPPS de Campinas, por meio do qual se possa
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compreender os efeitos de cada cenário antes de ser transformado em proposição a ser
implementada.
O desafio se torna maior em ambiente de complexidade que exige concurso analítico e de
modo prospectivo de profissionais de diversas áreas de conhecimento e em perspectivas
de curto, médio e longo prazo.
Esse rigor técnico possibilita a concretização de proposições testadas e embasadas,
tornando o resultado mais satisfatório em termos de efetivação da política pública
previdenciária, haja vista alocação mais adequada dos recursos e a garantia para o
pagamento dos benefícios previdenciários ao longo de todo período projetado.
Nesta linha de raciocínio, no período de competência deste relatório, foram elaborados
três cenários de revisão da Segregação da Massa, que foram submetidos à análise das
áreas técnicas do Camprev e da Prefeitura, quando o contratante avaliou pertinente.
O estudo de testes de aderência das hipóteses atuariais que foram utilizadas em todos os
cenários, já informados no Relatório 4, se encontram no Produto B deste projeto conforme
consta no anexo 4.3 deste relatório.
Lembrando que nos relatórios 5 e 7, a Fipe apresentou diversos cenários-base de avaliação
atuarial, sendo os primeiros realizados com a base de dados posicionada em 31/12/2018,
que foi a mesma utilizada na avaliação atuarial oficial do instituto (DRAA-2019), e
posteriormente outros com atualização das bases de dados para 31/12/2019.
De forma resumida, com a atualização da base de dados em 31/12/2019 e dos ativos
garantidores, chegou-se a um déficit atuarial de R$ 31,4 bilhões no Fundo Financeiro. Já
em relação ao Fundo Previdenciário, o déficit atuarial encontrado foi de R$ 654,4
milhões.
Com o advento da Emenda Constitucional (EC) 103/2019, que alterou parâmetros e
regras dos benefícios previdenciários dos RPPS, como aumento de alíquota de
contribuição dos servidores para 14% no caso de regimes próprios que apresentem déficit
atuarial e modificação de regras de benefícios como a idade mínima para elegibilidade ao
benefício previdenciário e a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, houve
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a necessidade de se avaliar os impactos atuariais de tais medidas no município de
Campinas.
Assim, a Fipe elaborou mais dois cenários-base: um considerando o impacto completo da
reforma, conforme pode ser observado no Relatório 7, intitulado de “Cenário-base V –
EC n° 103/19 completa”. Uma segunda versão analisa apenas uma das alterações: a de
aumento de alíquota de contribuição do servidor para 14% e a contribuição patronal para
28%, constituindo-se no “Cenário-base VI – EC 103/19 apenas aumento de alíquota”, o
qual se tornou o cenário-base oficial do Plano de Sustentabilidade Previdenciária, para se
comparar aos resultados dos cenários de equacionamento financeiro e atuarial,
essencialmente o da revisão de Segregação da Massa proposto pela Fipe.
Como a medida do PLC 19/2020 do município de Campinas objetivou atender o prazo
estabelecido pela União, nos aspectos em que o órgão regulador (Sprev) definiu como
tendo eficácia imediata alguns termos da EC 103/2019, o cenário-base da reforma a ser
considerada para efeitos do projeto de lei complementar é o que contempla apenas o
aumento das alíquotas de contribuição para 14% e 28%, do servidor e patronal
respectivamente. Neste cenário, os resultados demonstram um déficit atuarial de R$ 30,7
bilhões no Fundo Financeiro e o superávit atuarial de apenas R$ 2,2 milhões no Fundo
Previdenciário.
Também no período avaliou-se a importância de realizar simulações com adoção de
alíquota progressiva, caso tal hipótese atenda de modo satisfatório à legislação e o
aumento da receita para o RPPS. A hipótese desta simulação foi solicitada pelo Camprev
com o objetivo ser apresentada no contexto de tramitação do PLC 019/2020, caso se
mostre necessária.
Ao longo do mês de março, na vertente atuarial, a Fipe elaborou os primeiros cenários
para revisão da Segregação da Massa mediante aportes de bens, direitos e ativos de
qualquer natureza, de modo a avaliar os impactos financeiros e atuariais da medida,
calculando-se de forma minuciosa suas implicações orçamentárias, financeiras e
contábeis, objetivando sintetizar o cenário que melhor implique na maximização da
eficiência do uso dos recursos públicos.
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Para se chegar aos valores dos aportes, foi realizada uma primeira proposta (Proposta 1)
para vinculação de valores ao Fundo Previdenciário a fim de possibilitar a transferência
de vidas entre fundos. Tal proposta inicialmente era composta por estimativas de R$ 100
milhões do Fluxo Livre da Dívida Ativa do município de Campinas, R$ 40 milhões
referentes aos dividendos da Sanasa somente a partir de 2025, R$ 60 milhões resultantes
da venda da Folha a cada 5 anos e a partir de 2025, cerca de R$ 15 milhões anuais até
2036 referente ao parcelamento de débitos e um aporte de imóveis no valor total de
R$ 100 milhões (sendo que também foi cogitado o valor de R$ 250 milhões), totalizando
um valor presente de cerca de R$ 3,59 bilhões (com desconto de 4,3% a.a.), conforme
expresso na tabela a seguir:
PROPOSTA 1 - APORTE DE ATIVOS PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Plano de Sustentabilidade Previdenciária do Município de Campinas (em R$ 1,00)
Venda da Folha
Fluxo Livre da
Dividendos
Ano
(a cada 5 anos
1
da Sanasa
Dívida Ativa
até 2045)

Taxa de desconto:
4,30%
Valor presente total: R$ 3.590.985.120,21
Amortização do
2
superávit

Aporte de
3
Imóveis

VPL

2.322.425.816,39

744.795.243,55

166.693.942,27

257.070.118,00

100.000.000,00

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
...
2094

100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
...
100.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
...
40.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
...
0,00

15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
10.282.804,72
0,00
0,00
...
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
...
0,00

Notas: 1) Exclusive vinculações constitucionais (Educação e Saúde).
2) Averiguar plano de parcelamento de débitos previdenciários.
3) Valor mínimo inicial acordado. Poderá ser retificado após apuração dos imóveis e valores.
4) O Superávit Atuarial pode ser alterado em função do cenário-base a ser realizado pela Fipe, que incluirá testes de aderência.
Fonte: Consolidação Fipe com base nas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças em reunião presencial do dia 17/10/2019.

Desta feita, como ao longo das discussões foram propostas outras formas de aportes e
outras vinculações para se aumentar os valores destes fluxos, a Fipe não desenvolveu o
cenário atuarial para se estimar os efeitos da Proposta 1 no cenário de “compra de vidas”,
isto é, revisão da Segregação de Massas.
A segunda possibilidade pensada seria a de transformar a vinculação do Fluxo Livre da
Dívida Ativa, dividendos da Sanasa e Folha de Pagamento em um plano de aportes

CI 5334

32

periódicos no valor de R$ 250 milhões anuais. O parcelamento dos débitos e o aporte de
imóveis permaneceriam na proposta. Assim chegou-se à Proposta 2, conforme tabela a
seguir, com um valor presente total do fluxo em R$ 6,16 bilhões:
Taxa de desconto:
Valor presente total:

4,30%
R$ 6.163.134.658,99

PROPOSTA 2 - APORTE DE ATIVOS PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Plano de Sustentabilidade Previdenciária do Município de Campinas (em R$ 1,00)
Plano de Aportes
Amortização do
Ano
Mensais à Previdência
superávit 2
(até 2094)

Aporte de
Imóveis 3

VPL

5.806.064.540,99

257.070.118,00

100.000.000,00

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
...
2094

250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
...
250.000.000,00

15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
10.282.804,72
0,00
0,00
...
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
...
0,00

Notas: 1) Exclusive vinculações constitucionais (Educação e Saúde).
2) Averiguar plano de parcelamento de débitos previdenciários.
3) Valor mínimo inicial acordado. Poderá ser retificado após apuração dos imóveis e valores.
4) O Superávit Atuarial pode ser alterado em função do cenário-base a ser realizado pela Fipe, que incluirá testes de aderência.
Fonte: Consolidação Fipe com base nas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças em reunião presencial do dia 17/10/2019.

As discussões avançaram e foi pensado em, baseado na Proposta 1, aportar também o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) dos servidores da Administração para o Fundo
Previdenciário, o que se tornou a Proposta 3.
Inicialmente, considerando os valores disponíveis no Portal da Transparência, a Fipe
considerou o fluxo futuro de R$ 230 milhões anuais para esta vinculação baseado em
valores de 2018, versão A, conforme segue demonstrado a seguir, inclusive sua liquidez:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR UNIDADE E POR NATUREZA
Município de Campinas, valores arrecadados, exercício 2018 (em R$ 1,00)
Trabalho Unidade
Principal
Executivo

86.307.149,31

Fundo Municipal de Saúde

138.827.473,35

Fundo Municipal de Assistência Social

4.424.431,11

Total
90.731.580,42

750.177,52 139.577.650,87

846,93

0,00

846,93

90,00

361,78

451,78

0,00

3.647,14

3.647,14

225.135.559,59

5.178.617,55

230.314.177,14

Fundo Municipal de Desenvolvimento e Capacitação
do Servidor
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos
Total

Outros
Rendimentos

Fonte: Consolidação Fipe, Portal da Transparência do Município de Campinas.
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IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Município de Campinas, valores arrecadados, exercício 2019 (em R$ 1,00)
Imposto de
Receita Corrente
IRRF livre de
Ano
Renda Retido na
Líquida (RCL)
vinculações
Fonte (IRRF)
2011
2.598.377.336,09
114.170.854,05
68.502.512,43
2012
2.838.159.684,59
119.612.287,68
71.767.372,61
2013
3.171.247.467,74
150.015.427,58
90.009.256,55
2014
3.225.473.675,45
163.448.579,37
98.069.147,62
2015
3.706.454.081,15
185.357.262,68
111.214.357,61
2016
3.808.737.054,67
194.476.407,04
116.685.844,22
2017
3.855.503.767,72
206.078.006,89
123.646.804,13
2018
4.348.857.606,48
230.314.177,14
138.188.506,28
2019
5.082.713.072,00
274.242.406,79
164.545.444,07
2020¹
5.686.306.833,00
265.000.000,00
159.000.000,00

IRRF / RCL

Crescimento
nominal

4,39%
4,21%
4,73%
5,07%
5,00%
5,11%
5,35%
5,30%
5,40%
4,66%

4,77%
25,42%
8,95%
13,40%
4,92%
5,97%
11,76%
19,07%
-3,37%

Nota: 1) Valor orçado para o exercício.
Fonte: Consolidação Fipe, Portal da Transparência do Município de Campinas.

Crescimento
nominal anual de
2011 a 2019:
11,6% a.a.

EVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

R$ Milhões

Município de Campinas (em R$ 1,00)
300

6%

250

5%

200

4%

150

3%

100

2%

50

1%

0

0%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)

2018

2019 2020¹

IRRF / RCL

Fonte: Fipe, Demonstrativos da Receita Corrente Líquida do Município de Campinas.
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Taxa de desconto:
4,30%
Valor presente total: R$ 8.932.564.497,92

PROPOSTA 3.A - APORTE DE ATIVOS PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Plano de Sustentabilidade Previdenciária do Município de Campinas (em R$ 1,00)
Imposto de Renda
Fluxo Livre da
Dividendos
Ano
Retido na Fonte
da Sanasa
Dívida Ativa 1
(IRRF)

Venda da Folha
(a cada 5 anos
até 2045)

Amortização do
superávit 2

Aporte de
Imóveis 3

VPL

2.322.425.816,39

5.341.579.377,71

744.795.243,55

166.693.942,27

257.070.118,00

100.000.000,00

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
...
2094

100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
...
100.000.000,00

230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
...
40.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
...
0,00

15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
10.282.804,72
0,00
0,00
...
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
...
0,00

230.000.000,00

Notas: 1) Exclusive vinculações constitucionais (Educação e Saúde).
2) Averiguar plano de parcelamento de débitos previdenciários.
3) Valor mínimo inicial acordado. Poderá ser retificado após apuração dos imóveis e valores.
4) O Superávit Atuarial pode ser alterado em função do cenário-base a ser realizado pela Fipe, que incluirá testes de aderência.
Fonte: Consolidação Fipe com base nas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças em reunião presencial do dia 17/10/2019.

Foi observado em seguida que a vinculação dos recursos do Imposto de Renda Retido da
Fonte (IRRF) deveria ser líquida, livre de vinculações legais. Assim, se tornando a
Proposta 3.B, foi reduzido para o valor de R$ 170 milhões anuais, chegando-se ao valor
presente total de R$ 7,54 bilhões de aporte, conforme segue:
Taxa de desconto:
4,30%
Valor presente total: R$ 7.539.109.008,08

PROPOSTA 3.B - APORTE DE ATIVOS PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Plano de Sustentabilidade Previdenciária do Município de Campinas (em R$ 1,00)
Imposto de Renda
Fluxo Livre da
Ano
Retido na Fonte (IRRF)
Dívida Ativa 1
sem vinculações
2020
100.000.000,00
170.000.000,00
2021
100.000.000,00
170.000.000,00
2022
100.000.000,00
170.000.000,00
2023
100.000.000,00
170.000.000,00
2024
100.000.000,00
170.000.000,00
2025
100.000.000,00
170.000.000,00
2026
100.000.000,00
170.000.000,00
2027
100.000.000,00
170.000.000,00
2028
100.000.000,00
170.000.000,00
2029
100.000.000,00
170.000.000,00
2030
100.000.000,00
170.000.000,00
2031
100.000.000,00
170.000.000,00
2032
100.000.000,00
170.000.000,00
2033
100.000.000,00
170.000.000,00
2034
100.000.000,00
170.000.000,00
2035
100.000.000,00
170.000.000,00
2036
100.000.000,00
170.000.000,00
2037
100.000.000,00
170.000.000,00
2038
100.000.000,00
170.000.000,00
...
...
2094
100.000.000,00
170.000.000,00

Dividendos
da Sanasa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
...
40.000.000,00

Venda da Folha
(a cada 5 anos
até 2045)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
...
0,00

Amortização do
superávit 2

Aporte de
Imóveis 3

15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
10.282.804,72
0,00
0,00
...
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
...
0,00

Notas: 1) Exclusive vinculações constitucionais (Educação e Saúde).
2) Averiguar plano de parcelamento de débitos previdenciários.
3) Valor mínimo inicial acordado. Poderá ser retificado após apuração dos imóveis e valores.
4) O Superávit Atuarial pode ser alterado em função do cenário-base a ser realizado pela Fipe, que incluirá testes de aderência.
Fonte: Consolidação Fipe com base nas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças em reunião presencial do dia 17/10/2019.

Visando-se estimar a sensibilidade e efeitos orçamentários e financeiros das propostas de
revisão da Segregação da Massa, a Fipe considerou a Proposta 4, cujo fluxo de aportes se
traduziria em R$ 500 milhões anuais, sendo seu valor presente de R$ 11,97 bilhões.
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Taxa de desconto:
Valor presente total:

4,30%
R$ 11.969.199.199,97

PROPOSTA 4 - APORTE DE ATIVOS PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Plano de Sustentabilidade Previdenciária do Município de Campinas (em R$ 1,00)
Ano

Plano de Aportes Mensais
à Previdência (até 2094)

Amortização do
superávit 2

Aporte de
Imóveis 3

VPL

11.612.129.081,97

257.070.118,00

100.000.000,00

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
...
2094

500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
...
500.000.000,00

15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
10.282.804,72
0,00
0,00
...
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
...
0,00

Notas: 1) Exclusive vinculações constitucionais (Educação e Saúde).
2) Averiguar plano de parcelamento de débitos previdenciários.
3) Valor mínimo inicial acordado. Poderá ser retificado após apuração dos imóveis e valores.
4) O Superávit Atuarial pode ser alterado em função do cenário-base a ser realizado pela Fipe, que incluirá testes de aderência.
Fonte: Consolidação Fipe com base nas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças em reunião presencial do dia 17/10/2019.

Assim, segue um resumo dos planos de aportes para cada proposta analisada:
RESUMO DAS PROPOSTAS DE APORTE DE ATIVOS PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Plano de Sustentabilidade Previdenciária do Município de Campinas (em R$ 1,00)
Ano

Proposta 1

Proposta 2

Proposta 3.A

Proposta 3.B

Proposta 4

2020
215.424.207,08
365.424.207,08
445.424.207,08
385.424.207,08
615.424.207,08
2021
115.424.207,08
265.424.207,08
345.424.207,08
285.424.207,08
515.424.207,08
2022
115.424.207,08
265.424.207,08
345.424.207,08
285.424.207,08
515.424.207,08
2023
115.424.207,08
265.424.207,08
345.424.207,08
285.424.207,08
515.424.207,08
2024
115.424.207,08
265.424.207,08
345.424.207,08
285.424.207,08
515.424.207,08
2025
215.424.207,08
265.424.207,08
445.424.207,08
385.424.207,08
515.424.207,08
2026
155.424.207,08
265.424.207,08
385.424.207,08
325.424.207,08
515.424.207,08
2027
155.424.207,08
265.424.207,08
385.424.207,08
325.424.207,08
515.424.207,08
2028
155.424.207,08
265.424.207,08
385.424.207,08
325.424.207,08
515.424.207,08
2029
155.424.207,08
265.424.207,08
385.424.207,08
325.424.207,08
515.424.207,08
2030
215.424.207,08
265.424.207,08
445.424.207,08
385.424.207,08
515.424.207,08
2031
155.424.207,08
265.424.207,08
385.424.207,08
325.424.207,08
515.424.207,08
2032
155.424.207,08
265.424.207,08
385.424.207,08
325.424.207,08
515.424.207,08
2033
155.424.207,08
265.424.207,08
385.424.207,08
325.424.207,08
515.424.207,08
2034
155.424.207,08
265.424.207,08
385.424.207,08
325.424.207,08
515.424.207,08
2035
215.424.207,08
265.424.207,08
445.424.207,08
385.424.207,08
515.424.207,08
2036
150.282.804,72
260.282.804,72
380.282.804,72
320.282.804,72
510.282.804,72
2037
140.000.000,00
250.000.000,00
370.000.000,00
310.000.000,00
500.000.000,00
2038
140.000.000,00
250.000.000,00
370.000.000,00
310.000.000,00
500.000.000,00
...
...
...
...
...
...
2094
140.000.000,00
250.000.000,00
370.000.000,00
310.000.000,00
500.000.000,00
Notas: 1) Exclusive vinculações constitucionais (Educação e Saúde).
2) Averiguar plano de parcelamento de débitos previdenciários.
3) Valor mínimo inicial acordado. Poderá ser retificado após apuração dos imóveis e valores.
4) O Superávit Atuarial pode ser alterado em função do cenário-base a ser realizado pela Fipe, que incluirá testes de aderência.
Fonte: Consolidação Fipe com base nas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças em reunião presencial do dia 17/10/2019.
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RESUMO DAS PROPOSTAS DE APORTE DE ATIVOS PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO

R$ Milhões

Plano de Sustentabilidade Previdenciária do Município de Campinas (em R$ 1,00)
700
600
500

400
300
200
100

Proposta 1

Proposta 2

Proposta 3.A

Proposta 3.B

2038

2036

2037

2035

2034

2032

2033

2031

2030

2028

2029

2027

2026

2025

2023

2024

2022

2021

2020

0

Proposta 4

Fonte: Consolidação Fipe com base nas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças em reunião
presencial do dia 17/10/2019.

A partir destas propostas de aportes, a Fipe realizou os respectivos cenários de compra de
vidas e, comparando com o cenário-base oficial, é possível observar os impactos atuariais
das medidas propostas. Em relação aos cenários atuariais realizados com base nas
propostas de aportes, seguem resumos e seus respectivos resultados financeiros estimados
para 2020:
Resumo dos cenários de Revisão de Segregação de Massas realizadas em abril/2020:
Descrição
Anexo deste Relatório
Aportes
Ativos garantidores do
Fundo Previdenciário
considerado¹
Resultado atuarial do
Fundo Previdenciário
após a Revisão da
Segregação de Massas
(com juros em 4,3% a.a.)
Resultado atuarial do
Fundo Financeiro após a
Revisão da Segregação
de Massas
(com juros em 0,0% a.a.)
Total de vidas a serem
migradas
Total da Folha Anual de
Pagamento das vidas a
serem migradas
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Cenário 1
Anexo 4.4
Conforme Proposta 2 e
Imóveis em R$ 100
milhões

Cenário 2
Anexo 4.5
Proposta 3.A² e
Imóveis em R$ 100
milhões

Cenário 3
Anexo 4.6
Proposta 4 e
Imóveis em R$ 100
milhões

R$ 659.272.059,15
(posição de 31/12/2018)

R$ 659.272.059,15
(posição de 31/12/2018)

R$ 659.272.059,15
(posição de 31/12/2018)

+ R$ 717.116.947,31

+ R$ 1.762.740.515,34

+ R$ 2.514.099.742,20

– R$ 23.024.460.666,51

– R$ 20.665.372.086,23

– R$ 15.495.530.719,89

Aposentados e
pensionistas com idade
igual ou superior a 65
anos, sendo 6.202 vidas

Aposentados e
pensionistas com idade
igual ou superior a 62
anos, sendo 7.312 vidas

Aposentados e
pensionistas com idade
igual ou superior a 55
anos, sendo 9.339 vidas

Cerca de R$ 517,1
milhões

Cerca de R$ 619,9
milhões

Cerca de R$ 825,6
milhões
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Descrição
Total do Passivo Atuarial
do grupo a ser migrado
(com juros em 4,3% a.a.)
Economia no repasse
para cobertura do déficit
financeiro (orçamento
2020):
Aporte de valores ao
Fundo Previdenciário no
exercício de 2020:
Economia estimada
para o Tesouro da
Prefeitura de Campinas
em 2020:

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cerca de R$ 5,5 bilhões

Cerca de R$ 7,1 bilhões.

Cerca de R$ 7,3 bilhões

+ R$ 536,8 milhões

+ R$ 602,0 milhões

+ R$ 602,0 milhões

– R$ 250,0 milhões

– R$ 270,0 milhões

– R$ 500,0 milhões

+ R$ 286,8 milhões

+ R$ 332,0 milhões

+ R$ 102,0 milhões

Notas: 1) Na época de realização destes cenários a Fipe ainda não possuía os valores atualizados em
31/12/2019. 2) O cenário da proposta 3.B será apresentado no Relatório 9.

2.6

EVOLUÇÃO DA EAP

Ao longo do mês de março, a Estrutura Analítica de Projeto (EAP) do PSP-Camprev
demonstra evolução nas seguintes esferas de atividade:
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No contexto da “DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA PARA A SUSTENTABILIDADE
PREVIDENCIÁRIA DO RPPS”, foi concluída a etapa de “Apresentação geral do
diagnóstico e definições estratégicas”.
Dentro do escopo “ANÁLISE DA GESTÃO DO ATIVO: RECEITAS DO RPPS E
INVESTIMENTOS” foram finalizadas as etapas de “Avaliação sobre bens, direitos,
patrimônio e Comprev” e “Análise dos investimentos e governança”.
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3.

CONCLUSÃO

Em que pese a reorganização das atividades do PSP-Camprev, devido ao isolamento
social imposto pela ocorrência da pandemia de Coronavírus, que já dizimou milhares de
vidas só no Brasil, a Fipe realizou reuniões presenciais no Camprev na primeira quinzena
de março e após esse período, observando as medidas governamentais de isolamento,
manteve-se, em modo on-line, em intensa atividade de seus consultores e especialistas no
mês de março.
Dado o grau de desenvolvimento e maturidade do PSP, a Fipe enfatizou estudos jurídicos
e atuariais e por solicitação do Camprev também prestou assessoria embasando ações de
comunicação e respostas a órgãos públicos a fim de dar transparência às iniciativas do
instituto, no contexto das imprescindíveis justificativas para aplicação parcial dos
dispositivos da EC nº 103/2019, bem como auxiliar o Camprev na realização de diálogo
social com diversos atores importantes, em seu intuito de atender a legislação vigente que
exige cada vez mais responsabilidade previdenciária e busca incessante por equilíbrios
financeiro e atuarial, com auxiliando a evitar a judicialização precoce ou decisões
judiciais, que poderia advir pelo não as orientações da Fipe em respeito aos
procedimentos e melhores práticas quanto a matéria.
No período em relato, pudemos verificar que nesse tipo de projeto de pesquisa, os
cenários complexos foram sendo elaborados pela Fipe na forma prevista no contrato e
com base em variáveis inicialmente previstas, mas uma vez apresentados os primeiros
resultados aos contratantes, estes, realizaram críticas, apresentaram sugestões ou novos
elementos, ou seja, no decorrer do processo surgiram novas variáveis que deverão ser
incorporadas no estudo e exigirão a elaboração das correspondentes cenários simulações.
Essa metodologia e rigor técnico possibilitam a concretização de proposições testadas e
embasadas, tornando o resultado mais satisfatório em termos de efetivação da política
pública previdenciária, haja vista alocação mais adequada dos recursos em garantia ao
pagamento dos benefícios previdenciários ao longo de todo período projetado.
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Com isso, há um maior dispêndio de tempo para realizar os ajustes e o aperfeiçoamento
das proposições, desse modo, o cronograma inicial precisará ser revisto para adequação
contratual, inclusive devido a maior disponibilização de profissionais ao projeto.
Nos próximos períodos, a Fipe, em conjunto com o Camprev, irá apresentar dar
continuidade ao processo de transferência de vidas entre fundos, para a escolha da opção
mais adequada para o Plano de Sustentabilidade Previdenciária e para Administração
Municipal, além do acompanhamento e apoio na tramitação do PLC nº 19/2020 perante
à Câmara Municipal e do desenvolvimento das demais vertentes do projeto de pesquisa.
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4.1
item

1.

2.

3.

QUADRO DE REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO
Data

Participantes

03/03/2020

Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor
Presidente, Paulo César da Fonseca – Assessor Financeiro e
Atuarial, Maurício Gomes - assessor de imprensa do Camprev e
Patrícia Coutinho - assessora de imprensa da prefeitura de
Campinas. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Euclides
Augusto de Queiroz Esteves, Josmar Nunes, Thiago Duarte de
Oliveira e Suzana Vier.

Assunto
Local
 Apresentar resultados de estudos atuariais para
transferência de segurados;
 Elaboração de material de comunicação sobre PL de
majoração de alíquota;
Camprev
 Organização de seminário sobre impactos da reforma da
previdência nos municípios;
 Atualização de conteúdo dos PLs frente a novas
diretrizes ministeriais.

Tempo

13/03/2020

Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor
Presidente, Paulo César da Fonseca – Assessor Financeiro e
Atuarial, Maurício Gomes - assessor de imprensa do Camprev e
Patrícia Coutinho - assessora de imprensa da prefeitura de
Campinas. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Euclides
Augusto de Queiroz Esteves, Josmar Nunes, Thiago Duarte de
Oliveira e Suzana Vier.

 Apresentar indicadores e estudos atuariais essenciais
Camprev
para revisão da segregação de massa e compra de vidas

10h45min às 14h

27/03/2020

Pela Prefeitura Municipal de Campinas: Wanderley de Almeida –
Secretário Municipal de Relações Institucionais. Pelo Camprev:
Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente, Paulo César
da Fonseca – Assessor Financeiro e Atuarial. Pela Fipe: Alípio
Albuquerque, Deborah Rocco, Fernando Rodrigues da Silva

 Prestação de contas do PSP;
 Audiência Pública e materiais sobre a majoração de
alíquotas para área de Comunicação da Prefeitura;
Camprev
 Apresentação dos resultados dos cenários para revisão
da segregação da massa pela transferência de ativos, bens e
direitos, após o aumento de alíquota.

10h15min às
12h30min

10h30min às
13h30min

* 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 entre Camprev e Fipe
ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA EXECUTIVA DO CAMPREV
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- CAMPREV.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-03032020
Data: 03/03/2020
Local: Camprev, de 10h30min às 13h30min
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente, Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial, Maurício Gomes - assessor de imprensa do Camprev e Patrícia Coutinho - assessora de
imprensa da prefeitura de Campinas. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Euclides Augusto de Queiroz
Esteves, Josmar Nunes, Thiago Duarte de Oliveira e Suzana Vier.
Redator da ata:

Fipe
Gravação de Voz:

( x ) Não

( ) Sim. Arquivos
Pauta:
 Continuidade do PSP-Camprev
Objetivos:
 Apresentar resultados de estudos atuariais para transferência de segurados;
 Elaboração de material de comunicação sobre PL de majoração de alíquota;
 Organização de seminário sobre impactos da reforma da previdência nos municípios;
 Atualização de conteúdo dos PLs frente a novas diretrizes ministeriais.
Relato:
 Marionaldo deu início à reunião apresentando a jornalista Patrícia Coutinho, da assessoria de imprensa da
prefeitura, e Maurício Gomes, da assessoria de imprensa do Camprev.
Informou que o encaminhamento do Projeto de Lei (PL) que trata dos itens de aplicabilidade imediata da
EC 103/2019 tem causado debate acalorado elevando a temperatura no município. O PL aborda a alteração
da alíquota de contribuição dos servidores de 11% para 14%, da contribuição patronal de 22% para 28% e
de transferência do custeio de benefícios não previdenciários para os entes. Esclareceu que os demais
projetos integrantes do PSP-Camprev: instituição do regime de previdência complementar, segregação de
massas e de autorização de venda de imóveis para aporte de valores no Camprev estão no gabinete do
governo municipal que deu prioridade ao projeto de lei que trata das ações imediatas para cumprir a EC
103, a fim de evitar que o município perca o CRP e repasses voluntários da União.
Comunicou que o PL sobre o parcelamento dos débitos previdenciários decorrentes do uso do superávit do
Fundo Previdenciário (FP) no pagamento de benefícios do Fundo Financeiro (FF) também foi enviado à
apreciação da Câmara Municipal.
Avaliou que a questão previdenciária alimenta debates acalorados e apaixonados, por isso solicitou que
Patrícia e Maurício participem da reunião para preparar uma edição do boletim “Camprev Informa”, de
forma bem sintética e esclarecedora, com informações que possam dialogar com os servidores públicos
municipais uma vez que o PL que trata da implementação da EC 103 é uma obrigação que o município tem
de cumprir para não ficar ilegal. Já deu entrevista para Rádio bandeirantes, EPTV e CBN, buscando
esclarecer o assunto. Considerou que a agenda eleitoral aumenta o calor do debate e apesar de toda a
informação sobre o tema, para muitos servidores não está clara a obrigatoriedade do aumento de alíquota.
Solicitou que a Fipe auxilie na formulação do material informativo com a maior urgência possível.
 Patrícia sugeriu materiais com perguntas e respostas para desmistificar as especulações. Informou que com
a chegada do PL à Câmara, a imprensa passou a lidar com o assunto, mas tanto imprensa quanto servidores
estão perdidos. A visão tem sido de que o aumento de alíquota é iniciativa do prefeito. Por isso a necessidade
de explicar aos servidores e à sociedade em geral que se trata de exigência dentro da EC 103. Isso abriria
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um canal para conversar com as pessoas sobre a questão da Previdência Municipal. Sugeriu trabalhar a
comunicação em meios digitais e a edição de uma quantidade pequena de boletins nas unidades de trabalho
para começar a criar canal de informação.
Pela Fipe, Suzana sugeriu a preparação de entrevistas coletivas e pequenos encontros de formação para os
jornalistas compreenderem melhor as questões previdenciárias, além dos pontos já citados por Marionaldo
e Patrícia.
Marionaldo informou que para enfrentar a desinformação também está preparando um seminário sobre
Impactos da Reforma da Previdência nos municípios, no dia 19 de março, a exemplo do realizado pela
Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). O objetivo é organizar um evento para aproximadamente 250 pessoas.
Devem participar todos os servidores do Camprev, que são as pessoas que recebem as demandas e precisam
estar bem informadas, além de servidores dos entes (Câmara Municipal, Setec, Fumec, Fundação),
servidores dos RHs, sindicatos, Comissão Municipal de Previdência, Câmara Municipal, entre outros
possíveis públicos.
Solicitou que a equipe da Fipe apresente um painel sobre o desenvolvimento do Projeto de Sustentabilidade
Previdenciária (PSP-Camprev). Depois de dialogar com o Conselho Municipal de Previdência relatou que
é preciso dialogar com mais atores que precisam compreender as questões previdenciárias. Mencionou que
no evento da FNP, Ribeirão Preto apresentou um painel explicando as ações do PSP em desenvolvimento
no RPPS local que são muito próximas das alternativas escolhidas por Campinas e ambas são atendidas por
fundações da USP.
Fernando e Euclides lembraram que o município de Ribeirão Preto começou antes os estudos
previdenciários e está em um processo mais avançado de análise e implementação. Fernando reportou que
Ribeirão Preto seguiu o modelo de São Paulo para enfrentar as reformas necessárias em seu RPPS.
Fernando e Josmar chamaram atenção para a necessidade de enviar os demais projetos de lei à Câmara
Municipal porque eles são complementares ao PL de aumento de alíquota. Os PLs de revisão da segregação
de massas com transferência de segurados, de autorização da venda de imóveis e de implementação de
Regime de Previdência Complementar, junto com o PL de aumento das alíquotas de contribuição dos
servidores e patronal terão impacto positivo nos cofres públicos e na sustentabilidade previdenciária,
inclusive porque a prefeitura entrará com uma contribuição pesada para sanar o problema a longo prazo.
Mario justificou que a temperatura na Câmara está muito elevada. O PL sobre o que é mandatório já está
dando polêmica, então o Executivo julgou melhor não enviar agora os demais PLs.
Patrícia comentou que o tema é de grande interesse e pode abrir oportunidade de conversar com o servidor
sobre todas as questões envolvidas. Considerou importante divulgar dados financeiros sobre quanto o
município paga de benefícios e qual o déficit.
Josmar citou déficit financeiro de mais de R$ 602 milhões em 2020 e olhando para o futuro o passivo
atuarial é de R$ 27,3 bilhões. Informou que lá na frente o problema será maior ainda.
Fernando analisou que há uma questão emergencial e uma questão estratégica a serem trabalhadas,
conjuntamente. Avaliou que primeiro é preciso sair da crise. Campinas é uma das situações mais críticas do
Brasil e há a questão da reforma da previdência como foi conduzida no Brasil. Em vez de centralizar as
decisões na União, o tema foi atomizado e como resultado cada ente – município, estado e DF – está tendo
que lidar com muitas dificuldades para aprovar questões mandatórias. Informou que a maioria dos
municípios está na situação de Campinas. As eleições também são complicadores em meio a uma matéria
tão importante. Informou que a Fipe está à disposição para colaborar em todos os aspectos. Mas é preciso
saber que se Campinas não fizer a implementação da majoração da alíquota dos servidores vai entrar na
ilegalidade e na inconstitucionalidade, o que vai levar a consequências para a sociedade toda. Serão
consequências pesadas se o município for jogado na ilegalidade, sem o CRP. Os investimentos federais na
cidade ficarão suspensos.
Paulo relatou que há atores do município que desprezam a importância do CRP. Sobre o informativo para
os servidores, sugeriu abordar a questão do desequilíbrio financeiro, mostrar números como receita e
despesa e números que não fecham, falar da necessidade de aprovação da alíquota que é a exigência da EC
103 e o porquê da alíquota de 14%.
Em complemento, Patrícia considerou que é preciso desfazer a ideia de que o prefeito está aumentando a
alíquota.
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 Josmar sugeriu acrescentar na pauta do jornal que a Prefeitura está aumentando sua própria contribuição
patronal de 22% para 28% e vai enviar outros PLs para ajudar a resolver o problema, vender imóveis, por
exemplo.
 Em relação ao informativo, Paulo e Patrícia consideraram melhor não misturar os PLs. Os temas são
complementares, mas na estratégia de comunicação é melhor focar no PL que está em tramitação e está
causando debates inflamados.
 Fernando explicou que é preciso conscientizar os servidores que as aposentadorias estão em risco se não
houver medidas para garantir a sustentabilidade do RPPS. A discussão sobre superávit de um fundo e déficit
de outro conturba o entendimento das pessoas. Importante destacar que Campinas tem uma situação crítica
e é necessário enfrentar. O problema previdenciário é um problema nacional que está ligado a questões
populacionais e muitas outras.
Colocou à disposição a estrutura de comunicação da equipe da Fipe para analisar atores e auxiliar no
conteúdo. Avaliou que a questão como está deve ser tratada como crise porque estamos em ano eleitoral e
falta clareza à sociedade do problema central da medida de aumento da alíquota.
 Mario ressaltou a necessidade de imprimir o informativo em papel para algumas áreas da gestão pública,
além do material digital. Pediu um material básico, eficiente e elucidativo sobre essa agenda.
 Após a discussão, Patrícia resumiu o conteúdo do jornal para a equipe: falar da obrigatoriedade da alíquota
de 14% por imposição da EC, o que Campinas perde se o CRP for suspenso, que todos os municípios terão
de fazer, o motivo de não implantar alíquota progressiva e a questão dos benefícios temporários, que muita
gente está avaliando que irá mudar e na verdade o benefício não muda, somente a operacionalização do
pagamento.
 Marionaldo fez encaminhamento de que Patrícia da assessoria de imprensa da Prefeitura, Maurício, assessor
de imprensa do Camprev e Suzana, jornalista da Fipe irão elaborar o material para boletim do Camprev.
Retomou a necessidade de fazer o seminário em 19 de março para falar para novos atores e da necessidade
de a Fipe apresentar um painel. Também vão participar técnicos do ministério para tirar dúvidas. Há muita
dúvida sobre alíquota progressiva. É preciso explicar que a progressividade não é possível porque exige que
o regime seja superavitário, o que não acontece em Campinas, uma vez que o regime diz respeito a todos
os fundos. Dialogar com servidores do RH vai melhorar o grau de discernimento dos servidores.
Vai convidar Narlon da Sprev e técnicos do Tribunal de Contas do Estado para apresentarem painéis, além
de representantes de Hortolândia, Paulínia e outros municípios próximos que poderão acompanhar as
discussões. O que também é de interesse dos técnicos da Sprev.
 Conforme pauta proposta pela Fipe para a reunião em andamento, Fernando apresentou os dados financeiros
de Campinas consolidados no âmbito do PSP-Camprev:
o Despesa de pessoal consome 44% da receita corrente líquida (RCL) do município;
o Despesa previdenciária, no passado, consumia 11% da RCL, hoje consome por volta de 17% e está
em curva ascendente;
o A insuficiência representa atualmente 65% da despesa previdenciária;
o A insuficiência representava 2% da RCL e hoje representa 10,9%.
Fernando considerou que o quadro de Campinas está muito ruim e por uma questão moral é necessário
informar que o RPPS consome recursos mesmo não havendo mais integralidade e paridade. Quem teve o
benefício está vivo e recebendo e essa despesa vai continuar por muito tempo. Se não houver medida por
parte da Prefeitura, o servidor atual vai pagar pela paridade e integralidade e não vai ter o benefício no
futuro.
Avaliou que é importante falar com o servidor e com a sociedade como um todo. É importante avaliar os
papéis do Camprev e da Prefeitura no diálogo com a sociedade e demonstrar que é um problema de Estado.
Não é só o Camprev que tem problemas na previdência. Entretanto, eles precisam ser expostos e
equacionados. Infelizmente vai ter de aumentar alíquota do servidor, por imposição da Emenda
Constitucional, mas a prefeitura também está arcando com muitos recursos.
 Passando a tratar das questões atuariais, Marionaldo indagou sobre os avanços nos cálculos atuariais,
especialmente sobre o processo de transferência de segurados do fundo financeiro para o fundo
previdenciário.
 Thiago explicou que após vários levantamentos agora há um número concreto porque a Fipe conseguiu
simular como será o primeiro exercício de compra de segurados/obrigações. Os cálculos foram realizados
a partir de informações do que foi executado em 2019, do que está orçado para 2020, dos diversos
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indicadores e dos valores necessários e disponíveis para a transferência de segurados. Nos cálculos, a
questão da alíquota permanece com 11% e explicou que à medida que há transferência de segurados,
transfere-se também a receita das contribuições dos aposentados que sai do FF e vai para FP. Considerou
aporte de 330 milhões da dívida ativa e do Imposto de Renda, sem considerar imóveis porque eles têm outro
efeito. Só consegue calcular a transferência de segurados se tiver o valor líquido dos imóveis. Os resultados
demonstram que o município economizaria R$ 148 milhões com alíquota de 11% em 6 meses, a partir de
julho. Calculando-se o ano todo, seria algo como R$ 272 milhões de economia considerando a adoção do
aumento de alíquota mais a segregação dinâmica (transferência de segurados do FF para o FP).
Fernando explicou que se o município fizer só o aumento de alíquota, vai ter o custo político, mas não o
bônus financeiro. Quando há aumento de alíquotas no FF há resultado positivo. No FP, há aumento da
despesa. Como o FP é superavitário no exercício, quando aumenta a alíquota patronal há um gasto maior
do ente, que fica entesourado, parado, ou seja, aumenta despesa do tesouro, o que acaba reduzindo o efeito
do aumento de arrecadação do FF. Com a segregação dinâmica, o efeito do Custo Atuarial de Transição
desaparece porque o superávit financeiro do FP que não poderia ser utilizado para pagar benefícios, pode
pagar os benefícios dos segurados que foram transferidos.
Fernando argumentou que para o efeito necessário, o aumento de alíquota sem a transferência de segurados
é inadequado porque o resultado líquido da implementação da majoração da alíquota isoladamente é de
R$ 11 milhões. Aumento de alíquota num ambiente de segregação de massa precisa ter transferência de
segurados.
Thiago explicou que o aporte de R$ 330 milhões vai evitar o repasse de R$ 602 milhões. Considerando o
aumento da alíquota juntamente com a transferência de segurados, a economia do governo seria perto de
R$ 272 milhões. Ao mesmo tempo, o FF vai ficar relativamente equilibrado em 2019.
Sairiam R$ 635 milhões do FF em salários de aposentados, daí de R$ 900 milhões, o déficit cairia para
R$ 300 milhões, que é bem parecido com a receita do fundo.
Thiago explicou que o Fundo Previdenciário fica deficitário no exercício, mas vai consumir da reserva e
depois volta a acumular de novo.
Fernando defendeu a importância da tramitação dos quatro PLs apresentados pela Fipe e a necessidade de
apresentar os resultados atuariais ao prefeito em uma reunião executiva, porque os resultados das análises
mais recentes são diferentes dos que foram apresentados inicialmente, quando parte dos dados ainda não
tinham sido disponibilizados e atualizados. A tramitação concomitante vai demonstrar que além da alíquota,
a prefeitura está tomando atitudes e fazendo sacrifício adicional para equilibrar o RPPS e vai conseguir
economizar perto de R$ 272 milhões, mas essa efetividade depende da apresentação dos PLs conjuntamente.
Nesse contexto, solicitou agenda com o Executivo para que Camprev e Fipe possam apresentar de forma
concisa e objetiva os estudos e resultados. Destacou que é atrativo para o município R$ 272 milhões a
menos de desembolso anual.
A respeito do CRP do município e a lei de parcelamento de débitos previdenciários, Mario informou que na
avaliação de Sprev, a lei municipal 153 vedava parcelamento de débitos previdenciários e em visita a
Brasília, Leonardo Rolim, quando trabalhava na pasta, pediu para alterar a lei no prazo de um mês e manteve
o CRP de Campinas ativo. Em cumprimento do acordo, o Executivo enviou PL bem instruído à Câmara
Municipal, entretanto não deu tempo de aprovar a lei dentro do prazo concedido. Para justificar a questão,
Mario retornou a Brasília e informou ao novo responsável da área, Narlon sobre os problemas enfrentados
em Campinas. O técnico de Sprev solicitou justificativa oficial para juntar ao processo. Mario explicou que
apesar de todos os esforços do Executivo, houve Carnaval e poucas sessões na Câmara que atrapalharam o
calendário e impossibilitaram a tramitação do projeto que se encontra na Câmara para avaliação dos
vereadores. No ministério, foi informado de outro problema em relação ao parcelamento: uma parte do valor
diz respeito ao débito contraído em 2016 e outra parte relativa a débito de 2017. Esta última parte não cabe
no parcelamento no modelo que o Cadprev autoriza. Nesse caso, a Prefeitura teria de pagar o valor de 2017
de uma vez. Ao reportar o problema à área de Finanças, os técnicos informaram que o valor já foi pago.
Para dirimir qualquer dúvida, agendou reunião com a área de contabilidade do instituto, uma vez que em
todo o tempo que vem tratando desse assunto, ninguém havia comentado sobre o pagamento dessa dívida.
Há várias preocupações nesse sentido, sobre que contabilidade está sendo executada e sobre a possibilidade
de ter encaminhado processo de parcelamento de algo que não existe.
Pela Fipe, Thiago informou que o valor referente ao parcelamento não foi utilizado nos cálculos.
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 Em relação ao conteúdo dos PLs, Paulo informou que é preciso acrescentar um parágrafo ao artigo 1º do
PL sobre majoração da alíquota a fim de resolver dubiedade de entendimento em relação ao abono trezeno.
O novo parágrafo deve incluir que o custeio do abono trezeno referente a aposentadorias e pensões por
morte continuam sendo responsabilidade do RPPS do município.
Houve interpretação equivocada de que o abono trezeno seria também responsabilidade da prefeitura. Após
debate sobre legislações que abordam o tema, concluiu-se que a redação da Lei 10/2004 gerou a confusão
no PL, que será devidamente resolvida com o acréscimo de um novo parágrafo.
 Sobre o PL de instituição de Regime de Previdência Complementar, Fernando explicou que a equipe da
Fipe revisou o texto da minuta, entretanto houve a publicação de nova regulamentação do ministério sobre
o assunto e a equipe fará batimento dos conteúdos ainda nesta data e encaminhará o texto ajustado nos
próximos dias ao Camprev.
 Paulo informou que precisa revisar os PLs para o Executivo enviar à Câmara. Somente o projeto relativo à
segregação de massa não irá no momento.
 Fernando abordou novamente a necessidade de marcar reunião mais executiva com o prefeito para
apresentar os resultados atuariais que os PLs juntos terão para o erário.
 Marionaldo relatou que ao citar no ministério que está em desenvolvimento um plano de sustentabilidade
previdenciária, foi informado de que a aprovação da proposta do RPPS de Campinas não será possível este
ano.
 Fernando considerou que é preciso calibrar, dialogar, construir a pauta e definir papéis com o Camprev
antecipadamente sobre a conferência com o prefeito, sobre o encaminhamento do PSP para o ministério,
quando e como enviar.
 Como último item da pauta, Marionaldo informou que participará de reunião com técnicos da Cohab, do
setor de alienação de imóveis para fins previdenciários, pessoal da área jurídica, de planejamento,
procuradores, secretários de Gestão e de Finanças, para acertar a lista de imóveis que poderão ser vendidos
para aporte de valores no Camprev, conforme minuta de PL que compõe o PSP.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
Encaminhamentos:

4.2.2 Reunião entre Camprev e Fipe
ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA EXECUTIVA DO CAMPREV
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- CAMPREV.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-13032020
Data: 13/03/2020
Local: Camprev, de 10h45min às 14h
Participantes:
Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente, Paulo César da Fonseca – Assessor
Financeiro e Atuarial, Maurício Gomes - assessor de imprensa do Camprev e Patrícia Coutinho - assessora de
imprensa da prefeitura de Campinas. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Euclides Augusto de Queiroz
Esteves, Josmar Nunes, Thiago Duarte de Oliveira e Suzana Vier.
Redator da ata:

Fipe
Gravação de Voz:

( x ) Não

( ) Sim. Arquivos
Pauta:
 Continuidade do PSP-Camprev
Objetivos:
 Apresentar indicadores e estudos atuariais essenciais para revisão da segregação de massa e compra
de vidas
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Relato:
 Marionaldo deu início à reunião informando que o cerimonial da prefeitura precisa de informações a respeito
da reunião agendada para o dia 17 de março com o prefeito. Para elaborar um briefing do conteúdo, os
jornalistas Patrícia Coutinho e Maurício Gomes estavam presentes.
 Pela Fipe, Fernando comentou que é extremamente importante alinhar as participações de Camprev e Fipe
na reunião com o prefeito, a fim de realizar uma reunião rápida e eficiente.
 Marionaldo informou que vereadores protocolaram pedidos de informação sobre o PL de aplicação da
Reforma da Previdência em Campinas que trata do aumento da alíquota de contribuição dos servidores para
14%, patronal para 28% e de transferência do custeio dos benefícios não previdenciários para os entes dos
respectivos servidores.
Citou que muitos atores sociais desprezam ou desacreditam do déficit e que o pedido de informações é uma
oportunidade de expor o problema e levá-lo a debate de forma bastante séria. Citou que Paulo está designado
para reunir as informações sobre os questionamentos técnicos e sobre o contrato da Fipe. Pediu que a equipe
da Fipe auxilie fornecendo todos os dados e estudos que possam ser juntados às respostas de modo a inserir
o debate do déficit nas esferas municipais e abrir diálogo com a sociedade sobre um tema tão sério.
Também comunicou que devido às medidas de prevenção do novo coronavírus foram adiados o seminário
sobre Impactos da Reforma da Previdência nos municípios, agendado para o dia 19 de março, e a audiência
pública na Câmara prevista para o dia 12 de março. Sobre o seminário, o Camprev foi informado que os
técnicos da Secretaria de Previdência (Sprev) estão orientados a não viajarem para evitar contágio com a
Covid 19. Desse modo e com o acirramento das medidas de prevenção, não será possível, no momento,
realizar o seminário.
Em relação às audiências públicas, explicou que são processos exigidos para a tramitação de projetos de
leis complementares.
Sobre a agenda do dia 17, está mantida com o prefeito, por isso inclusive a presença dos jornalistas para
elaborarem briefing.
 Fernando falou da necessidade de retomar a pauta da reunião anterior, dia 03, que foi interditada pelas
questões emergenciais que o momento apresentava.
Comentou a dificuldade de prefeituras, em geral, lidarem com a comunicação previdenciária e da
necessidade de preparar os jornalistas para cobrirem a pauta previdenciária, especialmente em um momento
de Reforma, que é um evento extraordinário, afinal não acontece todo ano e precisa de uma cobertura
jornalística à altura.
Lembrou que na reforma da capital paulista, o então prefeito João Dória quis a participação ativa dos
profissionais de Recursos Humanos.
Afirmou que em outubro, a equipe da Fipe, com dados parciais, demonstrou um resultado menor, em reunião
com secretários e prefeito e que agora, com os dados atualizados e diversos estudos realizados, a Fipe tem
números melhores que demonstram a economia que o município fará com adoção das medidas propostas
pelo PSP. Mas é importante alertar que para isso acontecer, os três projetos gerados no âmbito do projeto,
mais o PL de aplicabilidade da EC 103, precisam ser implementados conjuntamente. Destacou a necessidade
de apresentar essas informações para o prefeito de modo resumido e estratégico, para que o governo
municipal possa conhecer melhor e decidir a respeito, principalmente porque a proposta, se adotada, trará
economia aos cofres municipais.
Citou que a reforma da previdência foi um complicador dentro de um projeto que já estava em andamento
porque o Camprev precisava de uma avaliação do sistema previdenciário e análise dos fundos
previdenciários para averiguar a situação real dos fundos. Outro motivo da contratação da Fipe é que o
Camprev precisava avaliar como as contas da prefeitura e da previdência se conversam, compreender a
evolução previdenciária, dos fundos para ter melhores indicadores e um plano de sustentabilidade
previdenciária.
As avaliações atuariais da Fipe, a partir da implementação do teste de aderência – antes não exigido, mas
que passa a ser obrigatório –, que utiliza especificações próprias e únicas do município, identificou a
existência de déficit nos dois fundos.
Dados colhidos e trabalhados pelo PSP demonstram fotografia da evolução do RPPS em relação à despesa
de pessoal e em relação às despesas do ente. Em 2011, o repasse da Prefeitura para cobertura da insuficiência
financeira era de R$ 57 milhões, e em 2019 foi para R$ 560 milhões.
Observatório da Fipe acompanha outros municípios para poder comparar com Campinas.
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Fernando explicou que o RPPS de Campinas é deficitário desde sua fundação por isso tem dois fundos. Os
servidores começaram a contribuir muito tarde, sem gerar fundo, criando o que se chama de serviço passado
– época em que não havia contribuição dos servidores que mais tarde se aposentaram sem ter contribuído
por todo o tempo de serviço. Desde sempre o regime do servidor público foi deficitário. Em 2003, o RPPS
já era deficitário e dez anos antes também porque o desenho não era contributivo e o conceito de equilíbrio
financeiro e atuarial não existia.
Outro problema de todos os regimes de previdência em todo o mundo é a questão demográfica: menos
crianças nascendo e as pessoas vivendo mais, o que é uma ótima notícia, novos arranjos familiares, novo
papel das mulheres na sociedade e tendo menos filhos. A taxa de reposição é menor que a necessária. A
taxa ideal seria de 2 filhos por pessoa.
Marionaldo comentou que a prefeitura de Campinas viveu alguns fenômenos que podem repercutir nos
estudos atuariais: por volta de 2004 houve reenquadramento de professores da rede como nível universitário,
deixando de ser nível técnico, o que teve grande impacto orçamentário. Houve também servidores que
fizeram transição para outros cargos. Duas medidas que impactaram o orçamento naquele momento e depois
na previdência, onde os cálculos devem considerar 75 anos. Surge também nesse contexto vantagem pessoal
para consolidar plano de cargos e salários. Em 2018, plano de cargos e salários trouxe esses elementos como
direito adquirido, mas não dentro de uma régua de contribuição previdenciária.
Josmar lembrou que os servidores aposentam com o último salário não com a média, o que também onera
o RPPS.
Thiago explicou que a evolução dos gastos mostra que 15% da despesa do Fundo Financeiro (FF) é coberto
com a contribuição dos servidores. No Fundo Previdenciário (FP), o custo total do ente é menor porque há
bem menos concessões de aposentadorias e pensões. Quando os servidores do fundo começarem a se
aposentar, o fundo vai ficar deficitário. O repasse para cobertura do déficit financeiro do FF também é maior
porque a separação entre os fundos leva a um custo de transição, uma vez que deixam de entrar as
contribuições dos novos servidores que vão para o novo fundo, aumentando repasse para o fundo deficitário.
Expôs alguns indicadores como despesa de pessoal em relação a receita corrente líquida (RCL). Campinas
está quase no limite. Em 2011, o déficit consumia 2% da RCL e em 2019 é de 11%. A projeção atuarial, no
tempo, vai demonstrar que é insustentável porque o servidor pode não receber benefício no futuro e a
prefeitura vai ter comprometimento de políticas públicas porque vai aumentando o dispêndio para cobertura
da insuficiência. Explicou a evolução das concessões em cada fundo, valor médio das contribuições. No FF,
chamou atenção do aumento em aposentadorias e pensões. No FP, ativos aumentando pouco, aposentadorias
crescendo bastante, em geral por tempo de contribuição, o que significa pessoas entrando no concurso em
idade mais avançada. Valor médio de aposentadorias aumentou. Em ambos os fundos o crescimento de
benefícios é exponencial.
Mario explicou que em determinada época, prefeitura fez aposentadorias por invalidez de servidores
parados. Em 1991-1993 houve transposição de regime CLT para estatutário que impacta no resultado da
compensação previdenciária.
Fernando citou que o município cria plano de cargos e salários para a despesa corrente, mas não cria recursos
para garantir na previdência, quando o servidor for aposentar.
Paulo lembrou que só se pensa no impacto financeiro, nunca no atuarial – aquele valor ao longo do tempo.
Fernando mencionou que o plano plurianual pensa em políticas e recursos por quatro anos, mas a
previdência lida com cálculos de 75 anos. E quando se faz segregação de massa não se tem muita despesa.
Mas o ápice vem vários anos depois com o custo atuarial de transição. Comparativamente, o
comprometimento de Campinas é maior que o de São Paulo. É um dos municípios que mais utiliza receita
própria para pagamento de benefícios previdenciários e em crescimento. Importante fazer debate social sem
demonizar servidores.
Euclides leu LRF em que apesar do limite com gastos com folha de pagamento de servidores ser de 54%,
sugere limite prudencial de 51%. Comentou também que na análise econômica e jurídica da Câmara, sobre
o PL de aplicabilidade imediata da reforma, o parecer foi favorável.
Fernando explicou que o ano de 2019 foi cenário-base para os estudos, olhando de 2019 para trás.
Diagnóstico levou a elaboração de indicadores para comparação e análise da situação e também os efeitos
da segregação de massa. O RPPS tem dois fundos, mas o regime é um só. Não tira a solidariedade do artigo
40. É uma técnica contábil e atuarial para fazer frente ao déficit existente, cujos efeitos do custo de transição
são crescentes e estão chegando perto do seu ápice. O vetor de aumento do CAT é a quantidade de servidores
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novos que passam a poupar para si mesmos e quebram a solidariedade intergeracional. Há gravidade no
município e não é diferente de outros entes da federação. O PSP antes mesmo da reforma via o problema
na modelagem de segregação e que é preciso ter um custo adicional, fazendo um aporte de ativos, bens e
direitos para o FP capitalizado e assim viabilizar a transferência de segurados para o fundo. Com isso, o
município induz um superávit no FP mediante transferência de patrimônio, recursos, bens e direitos, com
vinculação de receita na lei, e permite que a prefeitura reverta o efeito do CAT, sem acabar com a segregação
de massa, fazendo uma remodelagem e mantendo o regime solidário. Lei municipal não pode tirar a
solidariedade. O PSP propõe uma nova segregação via previdência complementar para quem ganha acima
do teto. Ela é uma segregação jurídica, um modelo jurídico diferente, novo, só para quem ganha acima do
teto. A segunda questão é a remodelagem da segregação com compra de segurados, com sacrifício adicional
do tesouro aportando bens e direitos e em terceiro lugar aumento de alíquota. Camprev buscou sua própria
saída, antes da reforma, contratou a Fipe que está apresentando essas 3 medidas.
Paulo comentou que é preciso deixar claro que PSP é composto por 3 produtos para ter eficácia no final.
Euclides lembrou que Portaria 464/2018 veio pautando o PSP antes da reforma.
Fernando rememorou que antes da reforma o PSP estava em andamento e tinha entre suas propostas o
aumento de alíquota conjuntamente com revisão da segregação de massa. Em um regime de fundos
segmentados, quanto mais você aumenta a alíquota, mais se aumenta a despesa da prefeitura. A Fipe realizou
um estudo de que o aumento da alíquota para 14% sozinho traz resultado líquido para a prefeitura de 12
milhões por ano. Mas junto com a segregação de massa o resultado ultrapassa 250 milhões de resultado
positivo para a prefeitura, além da possibilidade de aumentar a compensação previdenciária e a questão dos
imóveis. A reforma não pode ser o tópico principal em novo diálogo com o prefeito. Ela é importante porque
Campinas é obrigada a fazer, mas já havia um trabalho em curso de elaboração de um plano de
sustentabilidade previdenciária. Em outubro, quando houve reunião com prefeito não foi possível apresentar
todos os números porque faltavam os testes de aderência e uma série de informações. Naquele momento
não poderia apresentar uma proposta por falta de dados. Da última reunião até o momento, a Fipe passou
aperfeiçoando o PSP às novas regras da reforma da previdência, entre outros inúmeros estudos jurídicos,
atuariais e econômicos realizados. No campo orçamentário, tem olhado o orçamento da prefeitura para 2020.
Só de pagamento para cobertura do déficit financeiro do regime estão previstos 602 milhões. As análises
demonstram que se houver aumento da alíquota para 14%, o servidor vai continuar pagando 15% das
despesas previdenciárias, isso não vai mudar, e o erário cobrindo o restante.
Suzana destacou que a Lei de Responsabilidade Previdenciária, a ser publicada pelo Ministério da
Economia, vai exigir mais cuidado com os aumentos salariais e seus impactos na previdência.
Marionaldo disse que este tópico é importante porque o município está começando a discutir alteração no
plano de cargos só para procuradores.
Paulo apontou que é importante a alíquota ser mandatória porque o governo teria dificuldade de aceitar uma
proposta de aumento.
Marionaldo avaliou que após estudos atuariais é inafastável a criação da alíquota suplementar.
Sobre o aumento da alíquota, Josmar explicou que no fundo previdenciário, onde há poucos aposentados,
quando aumenta alíquotas de servidores e patronal, os recursos ficam entesourados e não vão pagar
aposentadoria. No fundo financeiro, o aumento de alíquotas diminui o aporte da prefeitura.
Thiago complementou que em simulação com orçamento de 2020, a arrecadação do servidor em ambos os
fundos seria: R$ 83 milhões orçado no FF e R$ 31 milhões no FP. Na simulação de 11 para 14%, de julho
a dezembro, o FF aumentaria 11 milhões ou 22 milhões, considerando o ano inteiro. Já o FP, teria aumento
de 8,4 milhões em 6 meses ou 25 milhões em um ano. Os valores a mais no FF reduziriam o repasse do
ente, no FP, ficariam entesourados, entrariam para a reserva financeira. Pegando a contribuição patronal, de
22 para 28%, na mesma simulação aumentaria anualmente 41 milhões no FF e 25 milhões no FP. No FP, o
valor não poderia ser usado para pagamento de benefícios correntes no exercício, então aumentaria o repasse
do município. O que o ente economizaria 22 no FF ele teria de pagar 25 no FP, tendo maior dispêndio. O
aumento da alíquota aumenta o repasse do município. Olhando para o exercício há esse resultado, mas
olhando para a projeção atuarial, o efeito é outro.
Paulo do Camprev e Josmar da Fipe destacaram que o tesouro municipal não ganha nada com o aumento
da alíquota. Aumentam as despesas, na verdade.
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 Thiago explicou que o repasse para cobertura do déficit financeiro está orçado em 602 milhões em 2020. O
FP deverá ter superávit financeiro de 146 milhões. Entretanto, se não houvesse segregação o repasse seria
de 455 milhões. A diferença está no custo de transição que o ente paga a mais.
Com simulação do aumento das alíquotas dos servidores e patronal, simulação de aporte de 330 milhões da
prefeitura, no exercício, sendo 100 milhões da dívida ativa e 230 milhões do IRPF dos servidores, e a
destinação desses valores para a compra de obrigações do FF pelo FP, o FF passaria a ser superavitário no
exercício de R$ 49 milhões e o FP passa a ser deficitário, porém não precisaria de repasse porque consumiria
da reserva que ele já tem de quase R$ 1 bilhão. No final das contas, nesse cenário, no 1º. exercício, o ente
teria economia de 270 milhões como ganho líquido efetivo para a prefeitura. Em resumo, ao aportar R$ 330
milhões, o governo municipal deixa de repassar R$ 602 milhões e o FF deficitário ficaria com R$ 49 milhões
positivo no exercício (não atuarialmente falando). No cenário com compra de vidas, é possível usar o
recurso de contribuições para pagar a despesa corrente do pessoal que está sendo transferido e elimina o
custo de transição no exercício, por isso que há um ganho. O governo consegue usar os recursos das
contribuições que em um cenário sem compra de vidas não poderia usar. Este é o efeito favorável da compra
de vidas.
 Josmar explicou que usa recurso do patrimônio do FP, mas no tempo o fundo não fica deficitário.
 Thiago considerou que o FP vai consumir a reserva existente, mas a reserva que está sendo constituída é
para pagar benefício. Os cálculos atuariais tomam cuidado de nos primeiros exercícios usar um pouco do
fundo, mas lá na frente ele volta a crescer.
 Marionaldo questionou o número de segurados (vidas) que serão transferidos do FF para o FP.
 Thiago respondeu que o cálculo preliminar indica que todos os aposentados e pensionistas com mais de 61
anos serão transferidos do FF para o FP. Mas o cálculo está sendo refinado.
 Fernando mencionou que em função da solidariedade prevista na Constituição, há solidariedade entre os
fundos. A solidariedade vai garantir a manutenção do sistema. Explicou que se a prefeitura aumentar a
alíquota e não fizer a segregação de massa é um tiro no pé. Campinas se antecipou ao processo de
equacionamento financeiro e atuarial e as propostas vão muito além de aumentar alíquota, porque buscam
sustentabilidade a longo prazo. A prefeitura vai fazer sacrifícios além do que o tesouro já faz, vendendo
imóveis e aportando recursos diversos. Ou seja, não é uma ação irresponsável que busca retirar recursos do
servidor, pelo contrário, trata-se de um trabalho assertivo, responsável e sustentável o que Campinas está
desenvolvendo na questão previdenciária. Trata-se de um trabalho para melhorar a previdência pública e
solidária que ampara os servidores municipais com um modelo eficiente e gestão responsável.
 Thiago falou sobre os números atuariais, a partir do DRRA 2019 para se ter como comparativo do Fundo
Previdenciário. Explicou que fizemos cenários-base, depois os testes de aderência, e que os ativos
garantidores ainda estavam posicionados no exercício anterior, pois ainda não tínhamos todas as
informações. Falou sobre o déficit encontrado no fundo previdenciário, de 654 milhões.
 Josmar alertou que este cenário demonstra que a separação de massas não é necessariamente um “paraíso”.
 Thiago afirmou que o cenário que estava sendo apresentado já considerava a alíquota de 14%. Mencionou
sobre os cenários que tratam da compra de vidas e que este fundo voltará a ser superavitário, mas estará
próximo ao limite de 15% estipulado em portaria.
 Sobre os bens, Marionaldo explicou que a PMC, se empenhou no levantamento do valor dos bens, que foi
colocada uma tarefa para os técnicos inclusive de levantar outros imóveis e depurar aqueles que já constam
no rol apresentado. Falou da importância de se transformar os bens em bens vendáveis. Que estes
encaminhamentos já estão colocados.
 Paulo falou da possibilidade de se apresentar bens até melhores. Mencionou sobre os entraves que surgem
em relação aos imóveis, como por exemplo, de requerimentos para construção de algum equipamento, e
que quando se coloca na ficha cartográfica do imóvel, automaticamente há o bloqueio do bem.
 Fernando falou que fizemos uma avaliação histórica, aspectos orçamentários e financeiros e que tem um
aspecto atuarial fundamental com a modelagem proposta, que o Thiago passará a falar.
 Thiago mencionou que quando se está falando de déficit atuarial de 27 bilhões no FF, não há taxa de
desconto, porque este é um fundo simples, não capitalizado. Mas que quando se faz a movimentação dos
beneficiários de um fundo para outro, pode-se usar uma taxa de desconto para aquele grupo. Para esta
simulação, usando a taxa de juros, este déficit não seria mais de 27 bi, e sim de 15 bi. Com o efeito da
reforma, ele reduz para 13 bi e já com a compra de vidas, ele reduz para 8 bi. Fernando concluiu que isso
chama-se sustentabilidade.
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 Marionaldo falou da necessidade de se apresentar o trabalho ao Prefeito de forma pragmática e clara.
 Paulo perguntou se neste plano de sustentabilidade é correto afirmar que irá se diminuir o déficit. Fernando
respondeu que sim, e que esta é a oportunidade de se resolver este impasse em relação ao déficit.
 Josmar falou que as duas visões, tanto a financeira quanto a atuarial, em uma abordagem um pouco mais
conservadora, como o processo legislativo, ainda não ocorreram, que o efeito destas projeções terá efeito
em seis meses.
 Fernando disse que é importante a validação deste trabalho pelo Camprev, e das etapas do projeto, que esta
é uma primeira abordagem, que será feita ao prefeito. Que será dado ao Marionaldo toda a assessoria que
ele precisa para a apresentação deste trabalho, e que a equipe da Fipe estará à disposição para isso.
 Marionaldo passou a discorrer sobre o projeto e a forma que será abordado por ele ao prefeito e à Câmara.
Paulo falou sobre os efeitos positivos e sobre a coragem do prefeito em enfrentar este tema tão complexo.
 Fernando falou que este cenário foi construído com base no regime jurídico anterior, mas que foi ao encontro
da reforma, e que o fato do aumento de alíquota não ser apresentado sozinho, mas como parte de um plano
de sustentabilidade previdenciária, constitui um ponto bastante positivo ao município. Citou que até que
ocorra a regulamentação do § 22 do artigo 40, que irá tratar da Lei de Responsabilidade Previdenciária,
poderão ser feitos aportes, que se vinculam a compra de vidas. Isso significa que socialmente a prefeitura
se comprometerá com o servidor.
 Marionaldo passou orientações de como deve ser o briefing que será entregue ao prefeito, e que deverá ser
feito a várias mãos, com os técnicos do Camprev. Patrícia informou que o briefing deverá ser entregue no
máximo até a próxima segunda-feira. Que em geral este tipo de material deve ser bem sintético, e apenas
com informações relevantes.
 Fernando relembrou que a primeira etapa do trabalho da Fipe foi a realização do diagnóstico. Que, a pedido
da prefeitura foram antecipados alguns estudos. Lembrou que o plano de sustentabilidade trará ganhos
futuros à prefeitura e que o trabalho foi desenvolvido sob o ponto de vista financeiro, atuarial, social,
jurídico e constitucional. Que todas estas vertentes foram analisadas. Informou que os estudos realizados
possibilitam que seja feita a reforma cheia, inclusive com mudança nas regras dos benefícios. Fernando
reafirmou os prazos para a implementação da reforma da previdência trazida de forma mandatória pela EC
103/2019 pelos municípios.
 Thiago comentou que se o prefeito aprovar a compra de vidas, se fará necessário um trabalho posterior
quanto a operacionalização, que esta será uma segunda fase do trabalho.
 Como encaminhamento, Fernando pediu ao Paulo para conversarem sobre os PLs. Pediu também que o
Euclides se torne o ponto focal das demandas do projeto. Fernando destacou alguns pontos que foram
mencionados pelo CMP. Fernando propôs um batimento da proposta dos PLs para que se façam os ajustes
necessários.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
Encaminhamentos:

4.2.3 Reunião entre Camprev, Fipe e Secretaria de Relações Institucionais
ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA EXECUTIVA DO CAMPREV
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- CAMPREV.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-27032020
Data: 27/03/2020
Local: Camprev, de 10h15min às 12h30min
Participantes:
Pela Prefeitura Municipal de Campinas: Wanderley de Almeida – Secretário Municipal de Relações
Institucionais. Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente, Paulo César da Fonseca –
Assessor Financeiro e Atuarial. Pela Fipe: Alípio Albuquerque, Deborah Rocco, Fernando Rodrigues da Silva
Redator da ata:

Fipe

CI 5334

55

ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA EXECUTIVA DO CAMPREV
Gravação de Voz:

( x ) Não

( ) Sim. Arquivos
Pauta:
 Continuidade do PSP-Camprev
Objetivos:
 Prestação de contas do PSP;
 Audiência Pública e materiais sobre a majoração de alíquotas para área de Comunicação da Prefeitura;
 Apresentação dos resultados dos cenários para revisão da segregação da massa pela transferência de ativos,
bens e direitos, após o aumento de alíquota.
Relato:
 Pelo Camprev, Marionaldo informou que será marcada audiência pública on-line para debater o PLC
19/2020, a qual deverá ocorrer provavelmente no dia 07/04 e Fipe deve estar presente para dar o apoio
técnico; que a procuradoria do município está sendo criada e haverá alteração no plano de cargos e carreiras
com forte impacto no Camprev, uma vez que há 85 procuradores entre aposentados e pensionistas, sendo
que 70 tem paridade, daí a necessidade de estudo atuarial. A ideia do secretário jurídico é a de segregar os
servidores inativos excluindo-os do projeto, mas Marionaldo disse que alertou sobre o problema da
judicialização por conta da paridade. Procuradores, auditores e engenheiros têm suas especificidades e força
corporativa.
Em relação à audiência pública o importante é mostrar em números a importância da majoração da alíquota
para 14%. Três vereadores de oposição cobraram informações e documentos do projeto de sustentabilidade
e dos relatórios da Fipe. Portanto, será a oportunidade de fazermos os esclarecimentos necessários, momento
em que se dará o embate não apenas em relação à majoração da alíquota, mas sobretudo, uma oportunidade
para demonstrar a importância do plano de sustentabilidade e os resultados do projeto. O Camprev avalia
que a parceria com a Fipe tem trazidos resultados relevantes para o Município e deve ter continuidade e
precisa ser demonstrada sua importância, uma forma bem adequada de prestação de contas.
 Paulo: no que tange à prestação de contas, a ideia é encadernar todo o material feito, bem com as versões
dos estudos que estejam em fase de validação devem estar impressos no Camprev para serem
disponibilizados a quem de direito, com a demonstração dos serviços, os profissionais alocados e das horas
dispendidas para desenvolvimento do projeto.
 Alípio esclareceu que todas as informações e documentos só saem da Fipe direto para o Camprev e que
todos os relatórios são sempre bem fundamentados em relação à sequência dos trabalhos.
Informou que haverá encadernação e a prestação de contas com a demonstração das horas dispendidas para
desenvolvimento do projeto por intermédio de Tabela com:
o Homem Hora;
o Equipe Técnica;
o Hora por produto;
o Descrever o que foi gasto por produto e individualmente;
o Previdência complementar – todos os estudos e impactos.
 Paulo reafirmou que somente os relatórios e quadro de horas são insuficientes é necessário também no
relatório conclusivo será importante materializar o histórico das etapas do projeto de pesquisa em numa
linguagem “popular” para que possa ser disponibilizada a quem se interessar. Outra preocupação enquanto
gestor do contrato é que desde 2013 vem discutindo o tema com TCESP e terá que prestar contas sobre o
contrato e as medidas que serão adotadas.
 Fernando: reforçou ser fundamental expor socialmente de forma clara e transparente o problema estrutural
do RPPS com seu elevado déficit de mais de R$ 27, bi, bem como de cada fundo. O déficit é do sistema.
Isto é importante para sensibilizar os servidores e a sociedade da gravidade do problema da previdência, tal
argumento é muito relevante e reforça como importante justificativa para adoção das medidas corretivas
que precisarão ser realizadas o quanto antes, a vista da reforma previdenciária a começar pela majoração da
alíquota.
 Com a presença do Secretário Wanderley passou-se a discorrer sobre os PLs da sustentabilidade
previdenciária, especialmente pela apresentação da Fipe dos resultados de simulações para a compra de
vidas no contexto da revisão da segregação de massas.
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ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA EXECUTIVA DO CAMPREV
 Os representantes da Fipe informaram que com advento do aumento da alíquota ordinária, verificou-se um
paradoxo, pois com o atual modelo de segregação de massa aumenta-se o custo atuarial de transição, ou
seja, quando maior for o aumento da alíquota maior será o efeito de entesouramento de recursos no Fundo
Previdenciário, praticamente anulando os efeitos positivos no Fundo Financeiro, tornando o resultado geral
do RPPS para o tesouro, insignificante. Sendo necessário que seja adotada a proposta de revisão da
segregação da massa existente nos termos apresentados pela Fipe.
 Wanderley: informou que o prefeito enviou ofício ao Ministro solicitando a prorrogação do prazo do dia
31/07. O grande problema a ser é enfrentado pela Administração Municipal será o aumento da alíquota,
ninguém gosta de aumento de tributos e os servidores pressionarão o legislativo para que isso não ocorra. É
necessário que o Camprev, com apoio da Fipe, apresente todos os argumentos legais e técnicos que
justificam a majoração para convencimento dos servidores e dos vereadores.
 Fernando apresentou tabelas com as simulações com diversos valores de bens e direitos passíveis de ser
incorporados no PLC da Revisão da Segregação de Massa. Foi visto que seria melhor que a prefeitura
antecipasse os recursos dos dividendos da Sanasa para 2021 ao invés de 2025, isso melhoria o resultado do
projeto para o Tesouro, de modo que poderia substituir os recursos advindos dos imóveis que não são
líquidos e tem problemas de documentação que não serão resolvidos nesse exercício.
 Fernando informa que o plano de sustentabilidade traz em seu bojo um rol de proposições, que não tem o
mesmo efeito se adotadas isoladamente, ou seja, não basta a aprovação do PL de aumento de alíquota, sendo
necessário que os projetos de segregação da massa e previdência complementar sejam encaminhados à
Câmara para deliberação em uma única oportunidade, e uma vez aprovados que sejam imediatamente
regulamentados e aplicados para tenham resultados positivos já nesse exercício. Somente assim será
possível a diminuição do déficit nos padrões extremamente elevados que foram encontrados no Camprev.
A previdência complementar vai limitar o teto e estancar o problema.
 Wanderley informou que o passivo atuarial não está explícito no orçamento. É necessário que o Camprev e
a Fipe demonstrem isso. As informações da previdência precisam estar em padrão mais acessível para todos.
 O secretário considerou que será necessário realizar uma nova reunião com o Prefeito para demonstrar os
resultados apresentados pela Fipe, após o novo cenário, com aumento de alíquota e deliberar o
encaminhamento das propostas apresentadas pela Fipe.
 Marionaldo solicitou à Fipe que sejam preparadas duas apresentações técnicas, uma para o Prefeito,
precedido da elaboração de novos cenários com resultados da revisão da segregação de massas mediante
aos ajustes acertados nesta reunião, por ex. antecipação de dividendos da Sanasa em substituição de parte
dos imóveis.
A outra apresentação deverá ser feita para as audiências a serem realizadas na Câmara Municipal contendo
o trabalho de diagnóstico do PSP e das simulações sobre o aumento da alíquota e dos resultados. A equipe
da Fipe deverá realizar apresentação.
O Camprev também solicitou que a Fipe elaborasse um material específico, um briefing, para o Prefeito,
além da apresentação contendo a síntese do PSP com resultados do diagnóstico, os principais cenários e as
medidas que precisam ser deliberadas e escolhidas pelo Prefeito.
Outra solicitação do Camprev é a que a Fipe continue auxiliando com insumos e orientações pertinentes da
área de assessoria de comunicação da Prefeitura e do Camprev.
Materiais Apresentados ou Projetados (devem ser anexados a esta ata):
Encaminhamentos:
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADERÊNCIA DE HIPÓTESES ATUARIAIS – PRODUTO B
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
(CAMPREV)

PRODUTO B:
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1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. As premissas e as hipóteses atuariais constituem as bases técnicas da avaliação
atuarial de um plano de benefícios e contemplam o conjunto de proposições para os
eventos biométricos, demográficos, econômicos e financeiros esperados para o
período futuro considerado na avaliação atuarial.
2. Por se destinarem à realização da previsão dos compromissos futuros dos planos de
benefícios, as premissas e as hipóteses atuariais devem refletir expectativas de longo
prazo, cabendo ressaltar que a aplicação de valores de hipóteses descasados da
realidade ocasionará ganhos ou perdas atuariais cumulativas ao longo do tempo,
podendo gerar desequilíbrios nos regimes de previdência, de modo que a adoção de
hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras mais adequadas às
características dos seus participantes e assistidos é fundamental para que seja
assegurada a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico-financeiro-atuarial dos
planos de benefícios.
3. Antes de serem as hipóteses atuariais selecionadas, foram consideradas as
características do plano de benefícios e o perfil da massa de participantes e
beneficiários, tendo sido avaliadas particularidades existentes e, como consequência,
a proposição de hipóteses atuariais apropriadas e consistentes.
4. Na proposição das hipóteses atuariais há de ser ponderada a relação entre metodologia
e materialidade da hipótese proposta a partir do emprego da técnica mais adequada
para a realização do teste de aderência, não se limitando, necessariamente, à
preferência por modelos mais complexos ou refinados, desde que os resultados das
hipóteses atuariais sinalizem, da melhor maneira, a tendência futura do plano de
benefícios.
2.

OBJETIVO

1. Cabe a este estudo a proposição fundamentada do conjunto das hipóteses e premissas
atuariais a serem utilizadas nos estudos de diagnóstico econômico-financeiro, contábil
e atuarial do RPPS do Município de Campinas-SP, posicionados em 31/12/2018,
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visando as medidas para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial para que, dessa
forma, e de modo subsequente, os resultados dos estudos de cenários adotados sejam
os mais aderentes possíveis à sua massa de segurados, aumentando, assim, seu grau
de confiabilidade e proporcionando a tomada de decisão mais efetiva dos gestores.
2. O estudo em apreço considerará as seguintes mudanças no perfil demográfico e que
afetam o plano de benefícios: maturidade da população de servidores, aumento da
expectativa de sobrevida, mudanças nos arranjos familiares, entre outros, além de
parecer técnico e gerencial sobre a questão.
3.

BASE CADASTRAL

1. A posição cadastral para o estudo de aderência das hipóteses econômico e financeira
foi a de 31/12/2018. Conforme demonstrado no relatório de análise da base cadastral,
as informações são consistentes, encontram-se atualizadas, estatisticamente
representativas, de modo que se revelaram de boa qualidade e satisfatórias para a
realização dos mencionados testes.
4.

HIPÓTESE BIOMÉTRICA – MORTALIDADE GERAL

1. A adequação da tábua biométrica pode ser atestada por meio de estudo específico
entre o comportamento demográfico da massa de participantes e assistidos vinculados
ao RPPS e a respectiva tábua biométrica utilizada. O método escolhido para verificar
a aderência das tábuas biométricas foi o teste estatístico Qui-quadrado. No presente
estudo serão apresentados os resultados do teste de aderência entre os valores
observados e os valores esperados durante o período de 3 (três) anos, de janeiro/2016
a dezembro/2018 para o evento de mortalidade geral de válidos.
4.1

TESTE QUI-QUADRADO

2. O teste Qui-quadrado objetiva verificar se a frequência absoluta de um conjunto de
dados observados é significativamente discrepante da distribuição de frequência
absoluta esperada no modelo probabilístico adotado. Se as diferenças verificadas
dessa comparação forem significativas, a hipótese de aderência deverá ser rejeitada.
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Se as diferenças encontradas não forem significativas, ao nível de significância
estabelecido, a hipótese de aderência não é rejeitada e as diferenças podem ser
atribuídas ao acaso.
4.2

BREVE DESCRIÇÃO DO TESTE QUI-QUADRADO

3. Dada uma população de n elementos, agrupados em k categorias, as quais se
encontrem associadas k probabilidades de ocorrências de determinado evento,
indicadas por p1, ..., pk, o objetivo do teste de aderência é averiguar as hipóteses:
H0: p1 = po1 , p2 = po2 , .... , pk = pok (Hipótese Nula)
H1: existe pelo menos uma diferença entre as probabilidades (Hipótese Alternativa)
Sendo:
poi: a probabilidade especificada para a categoria i (i = 1, ..., k) fixada através do
modelo probabilístico adotado.
4. Se ei é o total de eventos esperados na categoria i, quando a hipótese H0 é verdadeira,
ei = n × poi (i = 1, ...,k), temos:
Categorias
1
2
3
...
k

Frequência
Observada
o1
o2
o3

Frequência
Esperada sob H0
e1
e2
e3

ok

ek

5. Como os dados observados podem variar de amostra para amostra, uma maneira
sensata de avaliar quão maiores ou quão menores são as diferenças encontradas é
elevá-las ao quadrado e, em seguida, dividi-las por um valor estável, que se mantenha
constante em qualquer amostra. Esse valor é dado pelo resultado esperado. A soma
resultante desses quocientes chama-se qui-quadrado calculado ( 𝜒𝑐2 ). Em termos
literais, temos que:
𝑘

𝜒𝑐2

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 )2
=∑
𝐸𝑖
𝑖=1
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6. Se a hipótese nula (H0) é verdadeira, a variável aleatória 𝜒𝑐2 tem distribuição
aproximada ao qui-quadrado tabelado (𝜒𝑐2 = 𝜒𝑡2 ) com q graus de liberdade (q = k –
1) ao nível estabelecido de significância α:
𝑘

𝜒𝑐2

=∑
𝑖=1

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 )2
~ 𝜒𝑡2
𝐸𝑖

7. Quanto maior o nível de significância estabelecido (é usual os valores de α = 1%, α =
5% ou α = 10%), mais rigoroso é o teste. Importa ressaltar que, para que esse resultado
seja válido, o valor esperado de cada categoria deve ser relevante em termos
estatísticos (a literatura recomenda um mínimo de cinco).
8. A rejeição ou a não-rejeição da hipótese nula (H0) se verifica pela comparação entre
o valor calculado (𝜒𝑐2 ) e o valor tabelado (𝜒𝑡2 ), obtido a partir da distribuição estatística
Qui-quadrado. Quando o valor do Qui-quadrado calculado for maior ou igual ao valor
tabelado ( 𝜒𝑐2 ≥ 𝜒𝑡2 ), rejeita-se a hipótese de que a distribuição das frequências
observadas esteja de acordo com a distribuição das frequências esperadas (H0) ao
nível estabelecido de significância.
4.3

NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA DO TESTE E P-VALUE

9. Foi adotado o nível de significância de 5% ( = 5%) como critério de aceitação das
tábuas nos testes. Assim, a hipótese de aderência da tábua (𝐻0 ) é rejeitada quando o
2
valor calculado da tábua é maior ou igual que o 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜
, que, por sua vez, depende

do nível de significância adotado, de 5% neste estudo, bem como do número de graus
de liberdade (a partir da quantidade de faixas etárias em que foram distribuídos os
dados).
10. Para se classificar as tábuas mais aderentes com a massa de participantes do Plano,
foi adotado o p-value (poder do teste) da distribuição Qui-quadrado. Quanto maior o
p-value, mais aderente é a tábua.
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4.4

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

11. Para averiguar aderência das tábuas biométricas, foram realizados testes com os
eventos de morte apresentados em faixas etárias. As idades foram agrupadas em
faixas etárias de forma que a frequência esperada de cada faixa etária seja, no
mínimo, cinco, relevante do ponto de vista estatístico, considerando-se a
especificidade de cada grupo analisado. Os resultados dos valores esperados de
mortalidade geral de válidos foram comparados com os valores observados.
12. O teste de aderência foi subdividido em duas fases. Na primeira fase de realização
do teste foram apurados os percentuais de ajustes nas taxas das tábuas para que as
diferenças acumuladas, entre a quantidade observada do evento sob análise e a
quantidade estimada pela tábua submetida ao teste, tenda a zero. Realizados os
ajustes nas taxas, as tábuas biométricas, agora ajustadas, são submetidas ao teste Quiquadrado e, conforme já destacado, a tábua selecionada é aquela que apresentar o
maior p-value, desde que não seja, antes, rejeitada pelo critério adotado para tanto.
4.5

MORTALIDADE GERAL

13. A hipótese biométrica de mortalidade geral é utilizada para projetar a sobrevivência
dos participantes ativos, assistidos e beneficiários válidos e influencia o custeio e o
cálculo das obrigações do plano.
14. Cabe esclarecer que, de acordo com a Portaria MPS no 464, de 19/11/2018, a tábua
adotada não pode implicar em obrigações inferiores às alcançadas pela tábua de
mortalidade elaborada para ambos os sexos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas - IBGE.
4.6

ANÁLISE DOS DADOS

15. No período de análise, foram expostas, em média, 19.964 vidas (considerando o
número de ativos e assistidos válidos no final de cada ano do período de análise). No
Gráfico 1 é apresentada a distribuição por idade, para cada ano do período de análise,
e a média dos expostos no período em relação a cada idade.
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Gráfico 1 – Válidos: Distribuição da quantidade de expostos, por ano, e valores
médios – Período analisado: 2016 a 2018

Fonte: Fipe.

16. No mesmo período analisado foram observados 992 óbitos (média de 330,7 por ano),
conforme apresentado no Gráfico 2.
Gráfico 2 – Válidos: Distribuição da quantidade de óbitos, por ano, e valores
médios – Período analisado: 2016 a 2018

17. Conforme mostrado no Gráfico 2, a quantidade de óbitos revelou oscilação
significativa entre as idades.

CI 5334

6

18. No que diz respeito às variações verificadas entre os valores de cada idade, o Gráfico
3, adiante, revelou comportamento semelhante em relação à quantidade observada
de óbitos por cada grupo de 1.000 (mil) expostos por idade (taxa de óbito) no período.
Em seguida, no Gráfico 4, a taxa de óbito é demonstrada em escala logarítmica,
permitindo a mesma representação, porém em escala de melhor visualização, recurso
muito útil quando os dados cobrem uma expressiva quantidade de valores, situação
verificada nesse estudo.
Gráfico 3 – Válidos: Distribuição da quantidade de óbitos por mil expostos, por
ano, e valores médios – Período analisado: 2016 a 2018

Fonte: Fipe.

19. A oscilação na taxa de óbitos pode ser explicada em razão da apuração da idade
ocorrer em uma data específica no ano (30/06) ou, ainda, por eventual discrepância
no registro da data. No Gráfico 4, adiante, a taxa de óbito é demonstrada em escala
logarítmica, permitindo a mesma representação, porém em escala de melhor
visualização, recurso muito útil quando os dados cobrem uma expressiva quantidade
de valores, situação verificada nesse estudo.
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Gráfico 4 – Válidos: Distribuição da quantidade de óbitos por mil expostos por
ano, e valores médios – Período analisado: 2016 a 2018 (escala logarítmica)

Fonte: Fipe.

4.6.1

Resultados dos Testes de Aderência

20. Foram selecionadas 9 (nove) tábuas, segmentadas por sexo, para a realização do
estudo, adiante nomeadas: AT2000, AT-2000 Basic, AT-83 Basic, BR-EMSsbv.2010 (Susep), BR-EMSsb-v.2015 (Susep), IBGE 2016 (seg), IBGE 2016 (unissex),
IBGE 2017 (seg) e IBGE 2017 (unissex).
21. Vale recordar que o objetivo principal do teste Qui-quadrado é a apuração da taxa de
ajuste de tábua para minimizar a diferença acumulada entre valores esperados e
valores observados. O Quadro 1 apresenta os resultados iniciais dos testes Quiquadrado, aplicados para o evento de mortalidade geral.
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Quadro 1: Mortalidade Geral: Resultados do teste Qui-quadrado para as tábuas
avaliadas
Tábua
AT-2000
AT-2000 Basic
AT-83 Basic
BR-EMSsb-v.2010
(Susep)
BR-EMSsb-v.2015
(Susep)

Óbitos
Ocorridos
992,0
992,0
992,0

Óbitos
Esperados
992,8
988,1
996,6

992,0

993,1

-0,11%

992,0

989,4

0,26%

2
tabelado
18,31
18,31
18,31

2
calculado
78,19
77,53
162,76

pvalue
0,00%
0,00%
0,00%

10

18,31

45,39

10

18,31

76,58

Graus de
liberdade
-0,08%
10
0,39%
10
-0,46%
10

Desvio

IBGE 2016 (seg)

992,0

988,1

0,39%

10

18,31

14,94

IBGE 2016 (unissex)
IBGE 2017 (unissex)

992,0
992,0

997,0
993,3

-0,50%
-0,13%

10
10

18,31
18,31

24,85
24,34

IBGE 2017 (seg)

992,0

996,1

-0,41%

10

18,31

14,88

Resultado

Ajuste

Rejeita
Rejeita
Rejeita

43,0%
28,0%
-7,0%

0,00%

Rejeita

61,0%

0,00%

Rejeita

61,0%

13,42
%
0,56%
0,68%
13,63
%

Não
Rejeita
Rejeita
Rejeita
Não
Rejeita

-16,0%
-17,0%
-16,0%
-14,0%

Fonte: Fipe.

22. Os percentuais anotados na coluna “ajuste” do quadro anterior correspondem à
aplicação de suavização (percentuais negativos) ou agravamento (percentuais
positivos) nos valores das probabilidades da tábua correspondente, visando obter
melhor qualidade de aderência entre valores observados e valores estimados. Como
observado, dentre as tábuas testadas, e considerando que foram aprovadas 2 (duas)
tábuas atuariais – as tábuas IBGE 2016 (seg), suavizada em 16%, e IBGE 2017 (seg),
suavizada em 14%, – a tábua IBGE 2017 (seg), segmentada por sexo, suavizada em
14%, apresentou o melhor resultado, qual seja, menor t calculado, de 14,88,
comparativamente a 14,94, com 10 (dez) graus de liberdade. Isto posto, dado que os
testes indicaram que não há evidência estatística para se rejeitar a hipótese de
aderência das mencionadas tábuas à população analisada ( 𝐻0 ), ao nível de
significância de 5% (cinco por cento), porém estando indicado, dentre as nãorejeitadas, que, pelo critério do teste Qui-quadrado, a tábua IBGE 2017 (seg),
suavizada em 14%, revelou ser aquela mais aderente dentre o conjunto de tábuas
testadas, importando dizer que não há evidência estatística para se rejeitar a hipótese
de aderência da mencionada tábua à população analisada ao nível de 5% de
significância.
23. Cabe destacar que a tábua selecionada, IBGE 2017 (seg), suavizada em 14%, em
se tratando de tábua do IBGE, atende o artigo 21, inciso I, alínea “a”, da mencionada
Portaria MPS nº 464/2018.
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4.6.2

Resultado do Teste de Aderência da Tábua Selecionada

24. A tábua IBGE 2017 (seg) foi aquela selecionada para a hipótese de mortalidade geral
da população de válidos do Iprem. Nesta seção serão apresentados os detalhes dos
testes das tábuas atuariais para o evento de mortalidade geral de válidos.
25. Conforme esclarecido, para a aplicação do teste de aderência as idades foram
agrupadas em faixas etárias de forma que a quantidade esperada de óbitos alcançasse
número estatisticamente significativo, desde que observado o mínimo de 5 (cinco).
Assim, o grupo foi dividido em 65 (sessenta e cinco) faixas etárias, resumidas no
Quadro 3.
Quadro 3: Mortalidade Geral: Vidas expostas no período, óbitos ocorridos e
esperados pela tábua selecionada, por faixa etária, no período de análise
Faixa Etária (i)
19 - 30
31 - 37
38 - 44
45 - 51
52 - 58
59 - 65
66 - 72
73 - 79
80 - 86
87 - 93
94 - 105
Total

Expostos
1.147
2.436
2.917
3.637
3.358
2.575
1.997
1.134
556
187
21
19.964

Proporção
5,74%
12,20%
14,61%
18,22%
16,82%
12,90%
10,00%
5,68%
2,78%
0,93%
0,11%
100,00%

Ocorridas (oi)
11
18
19
61
109
132
169
176
169
102
26
992

Esperadas (ei)
5,73
15,56
29,06
62,50
97,46
123,85
176,67
197,26
172,87
92,95
22,21
996,12

oi - ei
5,27
2,44
-10,06
-1,50
11,54
8,15
-7,67
-21,26
-3,87
9,05
3,79
-4,12

2 calculado
4,84
0,38
3,48
0,04
1,37
0,54
0,33
2,29
0,09
0,88
0,65
14,88

Desvio médio
91,92%
15,64%
-34,62%
-2,41%
11,84%
6,58%
-4,34%
-10,78%
-2,24%
9,73%
17,08%
-0,41%

Fonte: Fipe.

26. O Gráfico 5, adiante, permite a visualização dos resultados entre valores esperados e
valores observados, os quais se encontram anotados no quadro anterior.
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Gráfico 5 – Mortalidade Geral: Comparação, por faixa etária, entre os óbitos
ocorridos e esperados no período de análise

Fonte: Fipe.

27. No Quadro 4, adiante, são apresentados os resultados do teste Qui-quadrado para a
2
2
tábua selecionada e período avaliado. Sendo o 𝜒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
< 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜
, o teste

conclui, por inferência, que não há evidência estatística para se rejeitar a hipótese de
aderência da tábua à população analisada (𝐻0 ), ao nível de significância de 5%. Essa
hipótese não pode ser rejeitada ao nível de 5% de significância.
Quadro 4: Mortalidade Geral: Resultados do Teste Qui-quadrado, por faixa
etária, para a tábua selecionada, no período de janeiro/2016 a dezembro/2018
Resultados do Teste Qui-quadrado
Graus de Liberdade
2 calculado
Nível de significância
2 tabelado
Resultado
p-value

10
14,88
5,00%
18,31
Não rejeita H0
13,63%

Fonte: Fipe.

4.7

ENTRADA EM INVALIDEZ

28. A hipótese biométrica de entrada em invalidez é utilizada para projetar as
aposentadorias por invalidez dos participantes ativos do plano, influenciando o
custeio e o cálculo das obrigações correspondentes.
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29. No caso do Camprev, não foi aplicado teste de aderência para este evento, sendo
recomendada a tábua Álvaro Vindas, tábua mínima pela legislação aplicada aos
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
4.8

MORTALIDADE DE INVÁLIDOS

30. A hipótese biométrica de mortalidade de inválidos é utilizada para calcular o valor
da obrigação futura dos benefícios concedidos e a conceder de aposentadoria por
invalidez.
31. Diante da impossibilidade da realização do estudo de aderência para a mortalidade
de inválidos, recomendamos para essa hipótese a adoção da mesma tábua adotada
para a mortalidade de válidos, a tábua IBGE 2017 (seg).
4.9

RESUMO

32. O Quadro 5 apresenta o resumo dos resultados dos testes de aderência dos eventos
biométricos concernentes ao RPPS do Município de Campinas.
Quadro 5: Tábuas Atuariais recomendadas do RPPS do Município de Campinas
Evento Biométrico
Mortalidade Geral de Válidos
Entrada em Invalidez
Mortalidade de Inválidos

Tábua Atuarial
IBGE 2017 (seg)
Álvaro Vindas
IBGE 2017 (seg)

Fonte: Fipe.

5.

FATOR DE CAPACIDADE (INFLAÇÃO)

1. Os fluxos financeiros de salários, contribuições e benefícios do plano são reajustados
anualmente. Dessa forma, a partir da data de reajuste, em função da inflação, os
valores financeiros vão perdendo seu valor real durante o tempo, até o reajuste no
exercício seguinte. Para capturar na avaliação atuarial o efeito da perda real dos fluxos
financeiros durante o intervalo de reajuste anual, tornando o modelo de avaliação
atuarial mais consistente na determinação das obrigações do plano e de seu custeio,
adota-se a metodologia do fator de capacidade (também tratado por fator de
determinação).
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2. A utilização do fator de capacidade implica na redução do valor dos fluxos
financeiros, diminuindo, assim, o valor atual dos benefícios e contribuições futuras
do plano. Assim, diante de um plano previdenciário em funcionamento, e na situação,
mais previsível, na qual o valor presente dos benefícios supera o valor presente das
contribuições, as provisões matemáticas tornam-se menores se for adotado fator de
capacidade como hipótese.
3. Por sua vez, o cálculo do fator de capacidade requer uma hipótese de estimativa de
inflação futura. Visando estabelecer a inflação de longo prazo, que corresponde ao
valor de capacidade para o ano de 2020. Foi considerado o percentual de 4,5% como
inflação de longo prazo. Referido percentual foi obtido de projeções do Bacen, a partir
do resultado da mediana, para o indexador inflacionário IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo).
Quadro 6: Demonstrativo do resultado do fator de determinação do valor real ao
longo do tempo para salários e benefícios, considerando a inflação estimada de
longo prazo de 4,5%
ORDEM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SOMA
MÉDIA

MÊS
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro

FATOR DE DEFLAÇÃO
1,000000
0,996339
0,992691
0,989056
0,985435
0,981827
0,978232
0,974650
0,971082
0,967526
0,963984
0,960454
11,761276
0,980106

Fonte: Cálculos da Fipe.

4. Recomendamos a adoção do percentual de 4,5% ao ano como valor da hipótese de
inflação futura, que corresponde ao fator de capacidade de 0,98.
6.

TAXA DE CRESCIMENTO SALARIAL POR MÉRITO

1. A hipótese de Taxa de Crescimento Salarial por Mérito tem por objetivo estimar o
crescimento de caráter individual dos servidores ativos em sua respectiva carreira.
Dita taxa de crescimento reflete, ao final, as regras de progressão e promoção da
carreira de cada servidor, sendo que as regras de evolução salarial, em geral,
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dependem do tempo de permanência no cargo e de outras variáveis, como obtenção
de títulos e méritos. Tendo em vista a diversidade de carreiras nos quadros da
Prefeitura de Campinas-SP, foram definidos 13 (treze) grupos de carreiras,
subdivididos pelas respectivas escolaridades.
2. Para o estudo da taxa de crescimento do salário por mérito foi utilizada a técnica de
análise de regressão exponencial. A qualidade do ajuste do modelo regressional é
avaliada pelo resultado do “coeficiente de determinação”, R2. Em síntese, quanto
maior o resultado percentual de R2 melhor se revela o ajuste do modelo aos dados
observados. No quadro nº 7 estão apresentados os resultados da análise de regressão
exponencial para os salários dos grupos de carreira e respectiva escolaridade.
Quadro 7: Resultados da análise de regressão para cada carreira
Carreira
Auditor
Demais
Demais
Demais
Demais
Educação
Guarda
Municipal
Guarda
Municipal
Procurador
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE

Escolaridad
e

Equação de
Regressão

R2

Resultado do gradiente de
crescimento

Superior
Básico
Médio
Superior
Técnico
Superior

y = 10,220 e0,0305x
y = 2.052,6e0,0204x
y = 2.262,4e0,0393x
y = 5.961,1e0,0281x
y = 3.033,9e0,035x
y = 4.672,5e0,0221x

95,06%
77,88%
70,43%
84,83%
77,99%
81,93%

e0,0305 = 1,0310
e0,0204 = 1,0206
e0,0393 = 1,0401
e0,0281 = 1,0285
e0,035 = 1,03562
e0,0221 = 1,0223

Taxa de
Crescimento
Salarial
3,10%
2,10%
4,00%
2,80%
3,60%
2,20%

Médio

y = 2.890,6e0,0307x

91,10%

e0,0307 = 1,0312

3,10%

Superior

y = 2.890,6e0,0307x

91,10%

e0,0307 = 1,0312

3,10%

Superior
Básico
Médio
Superior
Técnico

7.019,6e0,0287x

86,85%
89,10%
86,83%
84,00%
80,87%

e0,0287

2,90%
2,50%
2,70%
2,70%
2,20%

y=
y = 1.944,9e0,0244x
y = 2.430,7e0,0269x
y = 5.431,2e0,027x
y = 3004e0,0215x

= 1,0291
e0,0244 = 1,0247
e0,0269 = 1,0273
e0,027 = 1,0274
e0,0215 = 1,0217

3. Como pode ser observado do quadro acima, o modelo de análise de regressão
exponencial se revelou adequado para o estudo da taxa de crescimento salarial por
mérito, visto que foram obtidos resultados percentuais de R2 elevados, acima de 70%.
Por exemplo, para a carreira de Auditor Superior, o resultado de R2 = 95,06%
significa dizer que 95,06% da variação do salário é explicada pela variação do período
em que foram verificados. Com percentuais de R2 variando de 70,43% a 95,06%,
pode-se afirmar que os salários tendem a crescer nos percentuais obtidos a partir dos
resultados do gradiente de crescimento anotados no quadro. No Apêndice encontramse os dados dos salários e as curvas de tendência de crescimento salarial.
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7.

HIPÓTESE DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR PARA O PAGAMENTO DE
PENSÃO

1. A hipótese de composição familiar para o pagamento de pensão foi considerada, para
titulares, cônjuge 3 anos mais jovem e reflete os resultados médios decorrentes da
experiência dos atuários da Fipe na realização de estudos de aderência para esta
hipótese em diversos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
8.

POSTERGAÇÃO DA ENTRADA EM APOSENTADORIA

1. Observando-se as aposentadorias ocorridas nos últimos 5 (cinco) anos, constata-se
expressivo contingente de servidores que se aposentam após implementadas todas as
condições para a aposentadoria. No Gráfico 6 encontram-se indicados os tempos
médios de diferimento para aposentadoria programa, após atingida as elegibilidades
dos inativos aposentados nos últimos 10 (dez) anos e que não precisavam de tempo
anterior para atingir a elegibilidade de sua aposentadoria, segregado por homens e
mulheres.
Gráfico 6 – Distribuição do tempo de espera para a aposentadoria programada

Fonte: Fipe.

2. Nesse período, homens e mulheres esperam, em média, 34 meses, para se aposentar.
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9.

RESUMO DAS HIPÓTESES ADOTADAS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL

1. No Quadro 8 mostrado a seguir, encontram-se relacionadas todas as hipóteses
selecionadas por este estudo de aderência.
Quadro 17: Hipóteses atuariais adotadas na avaliação
Hipótese
Mortalidade Geral de Válidos
Entrada em Invalidez
Mortalidade de Inválidos
Sobrevivência de Inválidos
Fator de capacidade

Valor
IBGE 2017, por sexo, suavizada 14%
Álvaro Vindas
IBGE 2017, por sexo, suavizada 14%
IBGE 2017, por sexo, suavizada 14%
98%
Taxas de crescimento em função do grupo funcional, com percentuais que
Projeção de Crescimento Real do Salário por Mérito
variam entre 2,10% a.a. e 4,00%a.a.
Hipótese de Composição familiar para Pensão
Homem e Mulher: Cônjuge 3 anos mais jovem
Postergação da Entrada em Aposentadoria
Homem e Mulher: 34 meses
Programada

Fonte: Fipe.

2. É o que temos a relatar.

Vicente Aderson Paz Sales
Atuário – MIBA 1.155
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APÊNDICE A: EVOLUÇÕES SALARIAIS POR CARREIRA
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4.4

RELATÓRIO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL – PRODUTO E: CENÁRIO DE REVISÃO
DE

SEGREGAÇÃO DE MASSAS, CONSIDERANDO “PROPOSTA 2” E ALÍQUOTAS EM

14% E 28%
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1.

APRESENTAÇÃO

O ordenamento jurídico que disciplina os Regimes Próprios de Previdência Social da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstanciada nas Emendas
Constitucionais nºs 20, de 15/12/98, 41, de 19/12/2003, 47, de 05/07/2005, 70, de
29/03/2012 e 88, de 07/05/2015, nas Leis nºs 10.887, de 18/06/2004, e 9.717, de
27/11/98, e demais normativos do Ministério da Economia (ME), instituiu um conjunto
de ações de cunho financeiro, econômico e atuarial a serem observadas pelos entes
federativos.
A exigência de realização de estudo atuarial com o objetivo de monitorar o equilíbrio
econômico-financeiro presente e futuro dos respectivos regimes próprios visa assegurar
a necessária solvência para o cumprimento das obrigações previdenciárias que lhes são
pertinentes.
O estudo atuarial, conforme estabelecido na Lei nº 9.717/98, deve ser efetuado em cada
exercício, de forma a serem mensuradas as variações nas hipóteses atuariais, nos dados
financeiros e cadastrais ocorridas no período. Dessa forma, esta reavaliação atuarial
contempla a atualização da análise das obrigações e dos direitos futuros concernentes ao
RPPS do município de Campinas - SP, cabendo o estudo da sua dimensão e do seu
comportamento ao longo do período de 75 anos estimados pela legislação para operação
do referido regime.
Neste documento estão retratados os resultados da reavaliação atuarial com posição em
31/12/2019, referentes à proposta de monetização de ativos denominada Proposta 02.
2.

OBJETIVO

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



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



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



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



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

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

CONDIÇÕES DE CONCESSÃO E VALORES DOS BENEFÍCIOS –
AMPARO LEGAL

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


Constituição Federal, art. 40;



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



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



Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004;
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Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998;



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

4.



Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999;



Decreto 3.112, de 06 de julho de 1999;



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



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



Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);



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



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



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



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



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



Legislação Municipal que rege a matéria.

BENEFÍCIOS ASSEGURADOS

Os benefícios assegurados pelo Instituto são:


Aposentadoria por tempo de contribuição;



Aposentadoria por idade;



Aposentadoria por invalidez;



Aposentadoria compulsória; e



Pensão por morte.

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

CI 5334

3

5.

ELEGIBILIDADES PARA A APOSENTADORIA PROGRAMADA

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


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



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



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



10 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



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

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


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



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



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


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



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

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


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



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



20 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



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

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


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



25 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



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

PREMISSAS ATUARIAIS

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


Taxa anual de juros real a ser utilizada na determinação dos valores presentes
atuariais das obrigações e receitas futuras do regime próprio, bem como nas
projeções de ganhos financeiros futuros do patrimônio do regime próprio:
4,30% a.a., para ambos os planos;



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



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



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



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



Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas;



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



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



Crescimento Salarial por Produtividade: não há;



Crescimento Real dos Benefícios: sem crescimento anual;



Fator de Capacidade Salarial: 0,9765;



Fator de Capacidade de Benefícios: 0,9765;



Indexador do sistema previdencial: IPCA;

CI 5334

6



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



Reposição do Contingente de Servidores Ativos: não usada;



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



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



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

7.

REGIMES ATUARIAIS

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

DESCRIÇÃO DO CADASTRO

O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de
segurados vinculado ao RPPS, sendo todas as informações referentes a dezembro de
2019.
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9.

ESTATÍSTICAS DO UNIVERSO DE SEGURADOS DO RPPS

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

Previdenciário-Ativos
Previdenciário-Aposentados
Previdenciário-Pensionistas

7.166
4.886
1.351

REMUNERAÇÃO
MÉDIA
R$ 4.417,07
R$ 6.697,44
R$ 5.323,55

Financeiro-Ativos
Financeiro-Aposentados
Financeiro-Pensionistas

7.108
3.487
739

R$ 6.217,20
R$ 7.661,11
R$ 4.850,50

GRUPO

QUANTIDADE

IDADE MÉDIA
39,9
72,2
76,4
51,5
57,4
49,0

10. CONSISTÊNCIA DOS DADOS
Os dados utilizados nesta reavaliação atuarial foram submetidos aos processos usuais de
análise e crítica de dados.
As informações foram analisadas através de testes de consistência e consideradas de boa
qualidade.
Os dados relativos ao tempo de contribuição para outros regimes dos servidores ativos
que não foram informados pelo instituto tiveram que ser estimados com base nas
disposições legais pertinentes.
11. PASSIVO ATUARIAL
O Quadro seguinte apresenta o balanço atuarial calculado com base nas regras de
cálculo, elegibilidades e nas alíquotas listadas a seguir.
O balanço atuarial contempla apenas os benefícios estruturados em regime financeiro de
capitalização.
O plano de custeio utilizado no cálculo da situação atuarial do Instituto é composto
pelas seguintes alíquotas:
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14,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração
de contribuição;



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



26,00% para o município, incidentes sobre as remunerações de contribuição dos
servidores ativos, a título de contribuição normal, acrescidos de 2,00% para
custeio administrativo.
Tabela 1: Balanço Atuarial – Plano Previdenciário
GERAÇÃO ATUAL

RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (A) =
(A.2 + A.3 – A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)

COM APORTE DE IMÓVEIS COM APORTE DE IMÓVEIS
DE R$ 100 MILHÕES
DE R$ 250 MILHÕES
5.785.570.009,68
5.785.570.009,68
380.275.685,73

380.275.685,73

2.032.283.234,33
1.971.885.617,92
60.397.616,41
3.010.642.880,50
2.492.742.897,52
517.899.982,98
266.895.133,57
864.979.094,01

2.032.283.234,33
1.971.885.617,92
60.397.616,41
3.010.642.880,50
2.492.742.897,52
517.899.982,98
266.895.133,57
864.979.094,01

5.405.294.323,95

5.405.294.323,95

5.405.294.323,95

5.405.294.323,95

4.080.572.152,25
1.558.575.907,39
233.853.735,69
0,00

4.080.572.152,25
1.558.575.907,39
233.853.735,69
0,00

5.843.414.897,84
5.566.696.587,71
0,00
0,00
0,00
180.841.033,05
95.877.277,09

5.987.230.813,47
5.566.696.587,71
0,00
0,00
0,00
180.841.033,05
239.693.192,71

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)

659.272.059,15

659.272.059,15

SUPERÁVIT ATUARIAL (D + C - A - B)

717.116.947,31

860.932.862,94

RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (B) =
(B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos (Atuais
Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)
VALOR PRESENTE DOS FLUXOS DE ATIVOS (C)
Fluxo livre da Dívida Ativa
Imposto de Renda Retido na Fonte
Dividendos da Sanasa
Venda da folha
Amortização do superávit
Aporte de imóveis
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Tabela 2: Balanço Atuarial – Plano Financeiro
GERAÇÃO ATUAL
RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (A) =
(A.2 + A.3 – A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (B) =
(B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos (Atuais
Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)
VALOR PRESENTE DOS PARCELAMENTOS (C)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)
DÉFICIT ATUARIAL (D + C - A - B)

AMBOS OS CENÁRIOS
10.189.430.425,16
4.337.788.851,42
1.533.901.163,92
1.254.992.060,83
278.909.103,09
6.852.118.831,30
5.726.336.475,11
1.125.782.356,19
319.809.112,09
1.300.237.928,05
5.851.641.573,74
5.851.641.573,74
4.810.218.895,73
1.340.041.553,50
298.618.875,49
0,00
0,00
124.158.530,82
-10.065.271.894,34

O Valor Presente dos Benefícios Futuros representa o somatório dos benefícios futuros
prometidos aos servidores e seus dependentes, quer estejam adquiridos ou não,
fundados ou não. Refere-se, pois, ao montante de recursos que deve estar reunido numa
determinada data para assegurar o pagamento de todos os benefícios prometidos a esses
segurados no futuro sem que haja a necessidade de qualquer outra contribuição
adicional ao plano.
O Valor Presente das Contribuições Futuras, por sua vez, representa o somatório das
contribuições futuras, a serem pagas pelos segurados e pelo ente municipal, devendo ser
suficiente para amortizar o correspondente ao Valor Presente dos Benefícios Futuros
desses indivíduos, considerando o período de atividade do servidor e o patrimônio
líquido existente na data da avaliação atuarial. Nos valores presentes das contribuições
futuras estão inseridas, ainda, as contribuições que serão arrecadadas dos aposentados e
pensionistas, pois segundo as determinações da Emenda Constitucional nº 41, esses
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grupos deverão pagar contribuições sobre a parcela dos benefícios que exceder ao teto
do RGPS.
A reserva matemática ou passivo atuarial representa a obrigação do fundo de
previdência para com os seus segurados e dependentes até a extinção da massa. Em
outras palavras, a reserva matemática é o montante que já deveria estar constituído no
regime de previdência se todas as hipóteses e premissas da avaliação atuarial tivessem
sido confirmadas na prática e se as contribuições normais e suplementares tivessem sido
corretamente aportadas. O confronto entre a reserva matemática e o valor do ativo
líquido do plano resultará na situação atuarial do regime de previdência, que poderá ser
superavitária, deficitária ou nula.
Os resultados foram agrupados em Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos,
sendo que o primeiro grupo representa os direitos e obrigações do regime de
previdência para com os indivíduos que ainda não estão em gozo de benefícios,
compostos pelos atuais servidores ativos e seus dependentes, bem como pelos futuros
servidores ativos. O grupo dos benefícios concedidos se refere aos atuais aposentados e
pensionistas, que já estão em gozo de benefícios.
O patrimônio líquido representa o total dos saldos de investimentos destinados aos
pagamentos de benefícios previdenciais e, na posição de 31/12/2019, eram de
R$ 659.272.059,15 para o Plano Previdenciário e de R$ 124.158.530,82 referente ao
Plano Financeiro.
Os resultados da avaliação atuarial demonstram ser possível refazer os parâmetros da
segregação, migrando do Plano Financeiro para o Plano Previdenciário aposentados e
pensionistas com idades iguais ou superiores a 60 anos.
Após a migração os resultados do plano serão:
a) Cenário com aporte de R$ 100 milhões em imóveis em 2020: superávit de
R$ 717.116.947,31, que representa 12,39% das provisões matemáticas do Plano
Previdenciário; e
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b) Cenário com aporte de R$ 250 milhões em imóveis em 2020: superávit de
R$ 860.932.862,94, que representa 14,88% das provisões matemáticas do Plano
Previdenciário.
O art. 60 da Portaria SPrev nº 464/2018, estabelece que deverá remanescer uma margem
de superávit no Plano Previdenciário para a revisão de segregação, estabelecendo-se que
essa margem seria de 15% dos recursos garantidores. Os resultados aqui apresentados
apresentaram margens acima desse patamar, tendo se buscado otimizar a escolha da
idade de corte de forma a propiciar solvência atuarial no Plano Previdenciário.
Além de observar o patamar mínimo legal, a análise para escolha dos parâmetros da
segregação tomou por premissa que o saldo patrimonial do Plano Previdenciário não
poderia se tornar negativo em nenhum ano futuro da projeção atuarial. Essa premissa
assegura que, além do equilíbrio atuarial, ocorra o equilíbrio financeiro do plano de
benefícios.
12. PARECER ATUARIAL
A reavaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município
de Campinas revelou a existência de um déficit atuarial, em relação à geração atual de
segurados, evidenciando a insuficiência do custeio atual frente às obrigações
previdenciárias assumidas pelo referido regime.
O estudo atuarial ora em curso objetivou analisar cenários de aportes de ativos para o
equacionamento do déficit financeiro e atuarial do RPPS, através da capitalização do
Plano Previdenciário e da recepção de segurados e obrigações do Plano Financeiro,
conforme permitido pela Portaria SPrev nº 464/2019.
No desenvolvimento da presente reavaliação foram utilizadas as premissas e hipóteses
atuariais relacionadas nesta avaliação atuarial, bem como a legislação constitucional,
federal e municipal que regulam o funcionamento dos regimes de previdência dos
servidores públicos e, em especial, do RPPS do município de Campinas.
O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de
segurados vinculado ao plano de benefícios, sendo todas as informações referentes a
dezembro de 2019.
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As alíquotas utilizadas no presente relatório foram:
a) 26,00% do município, incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, a
título de contribuição normal, acrescido de 2,00% para custeio administrativo;
b) 14,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração
de contribuição; e
c) 14,00% dos servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do
benefício que excede ao teto do RGPS.
Os resultados desta avaliação atuarial demonstraram ser possível a redefinição dos
parâmetros da segregação em vigor, estabelecendo-se dois parâmetros adicionais: a) que
sejam vinculados ao Plano Previdenciário os grupos de aposentados e pensionistas; e b)
que os integrantes dos referidos grupos tenham idades iguais ou superiores a 65 anos.
A economia relativa à folha mensal de benefícios dos segurados migrantes será de
R$ 32.593.906,68, em aposentadorias, e de R$ 7.179.803,79, referente aos pensionistas,
totalizando uma economia mensal de R$ 39.773.710,47.
Os modelos previdenciários são arranjos concebidos para longo período de maturação e,
portanto, requerem planejamento de igual dimensão e ajustes imediatos, tão logo sejam
identificados problemas estruturais ou conjunturais que venham a desequilibrar
financeira, econômica e atuarialmente o regime. Assim, a manutenção do equilíbrio de
um fundo previdenciário requer constante e contínuo monitoramento das obrigações do
ente federativo e sua justa fundação.
Neste ponto a Constituição Federal determinou, com a modificação introduzida pela
Emenda Constitucional nº 20/98, o alcance e a manutenção do equilíbrio atuarial de
todos os regimes previdenciários de entes públicos, sendo ratificada pela
regulamentação dos regimes de previdência dos servidores públicos, consoante a Lei
nº 9.717/98.
Este é o nosso parecer.
São Paulo/SP, 17 de fevereiro de 2020.
Antonio Mário Rattes de Oliveira
Atuário - MIBA nº 1.162
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GLOSSÁRIO
Avaliação Atuarial – estudo técnico baseado em levantamento de dados estatísticos por
meio do qual o atuário procura mensurar os recursos necessários à garantia dos
benefícios oferecidos pelo plano.
Compensação Previdenciária (Comprev) – mecanismo que permite preservar em um
Regime de Previdência, pelo seu caráter contributivo, a responsabilidade pelo
pagamento de um benefício previdenciário. Consiste no acerto financeiro entre o
Regime Geral de Previdência (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência dos
servidores (RPPS) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Custo Normal – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste no “valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do
RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros e método de
financiamento adotado, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e
a data de início dos benefícios”.
Custo Suplementar – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste no “valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente
calculadas, destinadas à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de
déficits gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição,
inadequação da metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a
insuficiência de ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas
previdenciárias”.
Custo Total para o Ente – consiste na soma dos valores despendidos pelo Tesouro do
Ente, independente da sua nomenclatura, para cobrir os custos previdenciários geridos
por seu RPPS a cada exercício.
Déficit Atuarial – indica, na dada da avaliação atuarial correspondente, a insuficiência
de cobertura do patrimônio do plano frente ao valor das obrigações futuras do plano,
expressas pelas suas provisões matemáticas.
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Equilíbrio Atuarial – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste na “garantia de equivalência, a valor Presente, entre o fluxo das receitas
estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, em longo prazo”.
Equilíbrio Financeiro – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste na “garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações
do RPPS em cada exercício financeiro”.
Geração Atual – representa o universo dos atuais segurados do plano de benefícios,
incluindo ativos, assistidos e beneficiários.
Geração Futura – representa o universo de futuros segurados do plano de benefícios,
assim estimado para ingressarem em data posterior ao da avaliação, seguindo hipóteses
para sua estimação.
Nota Técnica Atuarial (NTA) – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de
dezembro de 2008, consiste no “documento exclusivo de cada RPPS que descreve de
forma clara e precisa as características gerais dos planos de benefícios, a formulação
para o cálculo do custeio e das reservas matemáticas previdenciárias, as suas bases
técnicas e premissas a serem utilizadas nos cálculos, contendo, no mínimo, os dados
constantes do Anexo desta Portaria”.
Plano de Custeio – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste na “definição das fontes de recursos necessárias para o financiamento dos
benefícios oferecidos pelo Plano de Benefícios e taxa de administração, representadas
pelas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem pagas pelo Ente federativo,
pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas ao respectivo RPPS e aportes
necessários ao alcance do equilíbrio financeiro e atuarial, com detalhamento do custo
normal e suplementar”.
Plano de Equacionamento – documento técnico, de responsabilidade do atuário, no
qual descreve as regras para equacionamento de déficit atuarial, incluindo critérios,
alíquotas de contribuição extraordinária de participantes e de assistidos, forma e
extensão de pagamento destas contribuições. Referido plano deve refletir, na data da
avaliação, o valor Presente do fluxo de contribuições futuras.
CI 5334
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Plano Financeiro – corresponde ao fluxo financeiro de pagamentos em regime de
repartição (orçamentário) após segmentação de massa.
Premissas Atuariais – conjunto de parâmetros ou premissas, podendo ser divididas em
hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, extraídas das
características dos participantes e assistidos e do próprio plano de benefícios, e
utilizadas pelo atuário na avaliação atuarial com a finalidade de calcular as provisões
matemáticas.
Provisões Matemáticas (ou reservas matemáticas) – obrigações previdenciárias do
plano, consiste do valor Presente atuarial do plano de benefícios, deduzidas de valores
Presentes a constituir.
Regime de Origem – segundo definição da Portaria MPAS n° 6.209, de 16 de
dezembro de 1999, consiste no “regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor
público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão
para seus dependentes”.
Regime de Repartição Simples (RRS) – consiste em um regime de financiamento de
seguridade em que não há formação de reservas, sendo a totalidade da despesa
previdenciária custeada pela receita previdenciária, além do repasse para cobertura da
insuficiência financeira feita pelo Tesouro do respectivo Ente, no caso de apresentar
déficit financeiro no exercício.
Regime Financeiro de Capitalização (RFC) – Regime que objetiva fixar taxas de
custeio uniformes por um período de tempo capazes de garantir a geração de receitas
equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios
iniciados durante o mesmo período de tempo.
Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura (RCC) – Regime que
objetiva fixar taxas de custeio capazes de garantir a geração de receitas equivalentes ao
fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados no
exercício.
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – é o regime obrigatório para todos
trabalhadores que exercem atividades remuneradas que abrangem as empresas privadas
CI 5334
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e todas as pessoas que trabalham por conta própria e contribuem para a previdência
(INSS). Este Regime possui caráter contributivo e de filiação obrigatória. Dentre os
contribuintes, encontram-se os empregadores, empregados assalariados, domésticos,
autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais. O Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) tem suas políticas elaboradas pelo Ministério da Fazenda
(MF) e executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal a
ele vinculada.
Regime Instituidor – segundo definição da Portaria MPAS n° 6.209, de 16 de
dezembro de 1999, consiste no “regime previdenciário responsável pela concessão e
pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado,
servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição
devidamente certificado pelo regime de origem, com base na contagem recíproca
prevista no art. 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”.
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – regimes instituídos por entidades
públicas –Institutos de Previdência ou Fundos Previdenciários – de filiação obrigatória
para os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Repasse para cobertura da insuficiência financeira – consiste no repasse financeiro
do Ente para o RPPS para pagamento do custo suplementar do plano, quando em déficit
financeiro.
Segmentação de massas ou segregação de massas – conforme definição da Portaria
MPS n° 403, de dezembro de 2008, consiste na “separação dos segurados vinculados ao
RPPS em grupos distintos que integrarão o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário”.
Solvência Atuarial (patrimonial ou econômica) – situação na qual o plano de
benefícios reúne, em determinada data de avaliação, patrimônio de cobertura suficiente
para honrar todas as obrigações futuras do plano de benefícios.
Solvência Financeira – situação na qual o plano de benefícios reúne, em todas as datas
futuras da análise, patrimônio líquido suficiente para honrar o fluxo de obrigações do
plano de benefícios.
CI 5334
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Superávit Atuarial (superávit técnico) – indica, na dada da avaliação atuarial
correspondente, a suficiência de cobertura do patrimônio do plano frente ao valor das
provisões matemáticas.
Taxa de juros atuarial (taxa real anual de juros) – traduz a expectativa de retorno
dos investimentos no mercado, dentro da perspectiva de longo prazo, deduzidas as
despesas com a administração de investimentos, comissões de corretagem, custódia,
tributos, perdas e todo e qualquer custo ou ônus incidente sobre o retorno ou sobre o
principal desses investimentos.
Testes de Aderência – compreende estudos técnicos com o emprego de metodologias
estatísticas e atuariais que visam certificar a validade do emprego de premissas e
hipóteses nas avaliações atuariais.
Transposição entre Regimes – consiste na transposição do regime jurídico de
contratação de determinados órgãos da administração pública de celetista para
estatutário, ou vice-versa, para se verificar a adequabilidade jurídica, econômica,
financeira e atuarial do regime.

CI 5334
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ANEXO

I:

PROJEÇÕES

ATUARIAIS

QUANTITATIVOS

–

PLANOS

PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO
PLANO PREVIDENCIÁRIO
Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077

CI 5334

Ativos
6.831
6.805
6.777
6.748
6.688
6.540
6.433
6.243
6.052
5.845
5.576
5.366
5.130
4.901
4.660
4.401
4.118
3.846
3.551
3.266
2.948
2.639
2.308
2.024
1.751
1.470
1.212
956
737
570
425
299
201
122
80
42
21
11
4
2
2
1
-

Futuros
Aposentados
316
426
495
642
790
952
1.174
1.335
1.520
1.695
1.879
2.079
2.299
2.505
2.729
2.941
3.181
3.410
3.656
3.851
4.033
4.217
4.375
4.526
4.636
4.689
4.716
4.719
4.690
4.637
4.542
4.438
4.313
4.173
4.024
3.866
3.704
3.539
3.371
3.200
3.027
2.854
2.681
2.508
2.337
2.167
2.001
1.839
1.681
1.527
1.380
1.238
1.103
976

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
17
4.743
27
4.593
37
4.439
49
4.279
61
4.114
73
3.945
85
3.771
97
3.594
109
3.414
121
3.232
131
3.048
141
2.863
151
2.679
161
2.495
170
2.314
179
2.135
188
1.960
197
1.790
205
1.624
213
1.465
220
1.312
226
1.166
231
1.029
236
899
239
778
242
666
243
563
244
470
243
386
241
311
238
246
235
190
230
142
225
103
220
72
214
47
207
29
200
16
193
8
186
3
179
1
171
0
163
0
156
0
148
0
140
0
132
123
115
107
100
92
84
77
70
63
56
50
-

Atuais
Pensões
1.281
1.221
1.162
1.102
1.042
982
922
864
806
749
694
640
588
538
489
443
399
358
318
282
248
217
188
161
137
116
97
80
64
51
40
30
22
16
11
7
4
2
1
1
0
0
0
0
0
0
-

Futuras
Pensões
253
371
484
590
688
780
863
939
1.006
1.065
1.115
1.157
1.191
1.217
1.235
1.246
1.250
1.249
1.243
1.232
1.218
1.201
1.183
1.164
1.145
1.127
1.111
1.096
1.085
1.076
1.071
1.069
1.070
1.073
1.079
1.086
1.094
1.101
1.107
1.111
1.112
1.110
1.104
1.094
1.079
1.060
1.036
1.007
973
936
894
848
799
748
694
639
583
527
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Ano

Ativos

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

-

Futuros
Aposentados
855
743
640
544
458
380
311
251
198
154
117
87
63
44
30
20
13

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
44
38
33
28
24
20
16
13
11
8
6
5
3
2
2
1
1

Atuais
Pensões
-

-

Futuras
Pensões
472
418
366
317
271
229
190
156
126
100
78
59
44
32
23
16
11

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
20
3.461
32
3.433
45
3.403
59
3.370
72
3.335
84
3.298
95
3.258
105
3.215
114
3.169
122
3.119
128
3.066
134
3.008
139
2.947
142
2.882
145
2.812
147
2.738
148
2.659
149
2.576
148
2.489
147
2.397
145
2.302
143
2.203
141
2.101
138
1.996
134
1.889
131
1.780
127
1.670
123
1.559
119
1.448
115
1.338
110
1.228
105
1.121
101
1.015
96
913
90
814
85
719
80
629
75
544
70
465
64
392
59
327
54
268
49
218

Atuais
Pensões
652
648
644
637
626
619
612
604
596
589
580
571
561
551
541
529
517
505
491
477
463
447
432
415
398
381
364
346
328
309
291
273
255
237
220
203
186
170
155
140
126
114
102

Futuras
Pensões
119
183
250
320
394
471
551
634
721
809
901
994
1.088
1.183
1.279
1.373
1.465
1.555
1.640
1.721
1.795
1.861
1.919
1.968
2.006
2.033
2.047
2.050
2.040
2.017
1.981
1.933
1.874
1.805
1.726
1.638
1.545
1.446
1.344
1.241
1.137
1.035
935

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

CI 5334

Ativos
4.876
4.845
4.812
4.713
4.284
3.875
3.474
3.080
2.703
2.352
2.035
1.755
1.475
1.237
995
807
664
519
392
277
192
144
102
69
54
41
36
31
29
21
16
15
10
6
4
3
2
1
1
-

Futuros
Aposentados
2.114
2.480
2.823
3.155
3.477
3.778
4.051
4.285
4.479
4.668
4.810
4.951
5.033
5.065
5.092
5.095
5.081
5.029
4.935
4.828
4.706
4.560
4.405
4.237
4.065
3.884
3.706
3.521
3.331
3.143
2.954
2.762
2.572
2.383
2.197
2.015
1.839
1.667
1.503
1.345
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Ano
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

CI 5334

Ativos
-

Futuros
Aposentados
1.196
1.056
925
804
693
592
502
421
349
287
233
188
149
117
91
69
52
39
29
21
15
11
8
6
5
4
3
2
1
1
1
0

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
45
175
40
138
36
108
31
83
28
63
24
48
21
35
18
26
15
19
12
14
10
10
8
8
7
6
5
4
4
3
3
2
3
1
2
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Atuais
Pensões
91
81
72
64
57
50
44
39
34
30
26
22
19
16
14
12
10
8
7
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0

Futuras
Pensões
838
746
658
577
502
433
370
314
265
221
182
149
120
96
76
59
45
35
26
20
15
11
8
6
5
4
3
2
2
1
1
1
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ANEXO II: PROJEÇÕES ATUARIAIS FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS –
PLANO PREVIDENCIÁRIO

CI 5334
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CENÁRIO COM APORTE DE IMÓVEIS NO MONTANTE DE R$ 100 MILHÕES
Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061

Despesas
Previdenciais
(R$)
509.354.619,47
501.512.279,51
492.778.244,88
483.158.867,01
491.140.951,46
485.895.019,91
477.310.506,08
472.525.221,98
466.005.447,68
459.738.516,30
455.822.230,50
447.821.893,95
441.474.443,85
433.547.426,16
426.195.432,29
419.434.686,19
413.924.760,81
408.537.013,68
403.224.098,04
397.490.297,09
393.783.293,85
389.925.030,73
387.957.431,45
384.193.042,90
380.954.094,66
378.491.688,03
375.299.711,18
373.060.121,76
369.533.347,07
363.553.974,19
357.355.197,36
351.425.375,09
344.321.958,89
337.152.877,16
328.537.469,94
320.436.633,97
311.846.652,28
302.777.523,95
293.794.948,27
284.620.641,26
275.335.126,13
265.815.616,99
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Receitas de
Contribuições
(R$)
158.458.855,99
158.972.462,29
159.425.983,01
159.815.062,37
159.092.070,65
156.354.791,40
154.721.336,65
150.849.846,04
147.315.654,79
143.212.574,64
137.485.389,99
133.429.806,80
128.199.729,52
123.337.230,59
118.009.399,41
112.091.046,91
105.375.440,93
98.455.473,79
91.404.085,22
84.514.928,16
76.669.477,16
68.928.795,26
60.415.641,24
52.922.961,97
45.401.319,32
37.795.777,69
30.823.435,60
23.709.686,44
17.606.255,67
13.102.015,75
9.131.444,00
5.413.121,48
2.720.306,94
431.847,61
(752.445,33)
(1.886.055,09)
(2.509.448,16)
(2.692.122,86)
(2.805.640,95)
(2.781.906,79)
(2.733.209,19)
(2.660.659,98)

Compensação
Previdenciária
(R$)
8.830.132,92
12.356.318,76
14.113.861,03
18.673.334,95
23.243.730,45
28.145.276,08
34.986.607,79
39.376.874,64
44.742.486,64
49.135.983,93
53.653.188,08
57.515.915,84
61.319.043,67
65.033.799,91
68.172.480,85
70.908.022,47
73.847.629,76
76.219.101,11
78.508.986,26
80.072.768,56
81.228.620,83
81.807.996,43
82.006.818,34
81.902.941,40
81.280.507,63
80.195.082,52
78.738.217,85
77.142.797,18
75.248.803,79
73.206.016,05
70.903.020,07
68.473.927,07
65.929.366,68
63.267.672,71
60.510.660,54
57.671.687,12
54.763.730,50
51.801.050,36

Fluxo Livre da
Dívida Ativa
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00

Imposto de
Renda Retido na
Fonte
-

Dividendos da
Sanasa
-

Venda da Folha

Amortização de
Superávit

-

15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
10.282.804,72
-

Aporte de
Imóveis
100.000.000,00
-

Resultado no Ano
(R$)
14.528.443,60
(77.115.610,14)
(67.928.054,80)
(57.919.597,56)
(57.794.540,81)
(51.759.702,67)
(43.051.101,32)
(37.577.833,91)
(30.021.855,36)
(22.956.458,50)
(17.926.025,63)
(9.591.005,43)
(3.108.020,61)
4.349.995,45
10.891.362,28
15.596.483,63
13.052.528,52
4.952.260,02
6.352.468,03
7.932.653,53
6.733.813,08
5.222.865,64
967.196,05
(1.197.312,37)
(4.324.154,51)
(8.887.913,91)
(12.469.457,24)
(17.447.493,91)
(20.646.583,77)
(20.256.875,91)
(19.485.535,51)
(18.869.456,42)
(16.352.848,15)
(13.515.013,50)
(8.386.895,20)
(3.848.761,99)
1.573.266,23
7.798.025,90
13.910.071,33
20.269.139,07
26.695.395,17
33.324.773,39

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
702.149.201,30
655.226.006,81
615.472.670,31
584.018.397,57
551.336.647,86
523.284.421,05
502.734.549,84
486.774.301,57
477.683.741,18
475.267.683,55
477.778.168,31
488.731.624,11
506.639.063,34
532.774.538,51
566.575.205,94
606.534.423,43
645.667.932,16
678.383.913,26
713.906.889,57
752.537.539,35
791.630.466,62
830.893.442,33
867.589.056,40
903.698.073,46
938.232.936,11
969.689.038,45
998.916.209,86
1.024.422.112,97
1.047.825.680,06
1.072.625.308,39
1.099.262.661,13
1.127.661.499,14
1.159.798.095,45
1.196.154.400,06
1.239.202.144,06
1.288.639.074,26
1.345.623.820,69
1.411.283.670,88
1.485.878.940,06
1.570.040.873,55
1.664.248.026,29
1.769.135.464,80
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Ano
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

Despesas
Previdenciais
(R$)
256.004.360,51
245.841.655,02
235.336.180,10
224.502.435,07
213.371.547,00
201.985.959,29
190.396.205,16
178.657.518,48
166.828.104,39
154.969.334,67
143.145.855,51
131.424.635,98
119.875.429,50
108.570.495,75
97.582.958,60
86.985.342,16
76.847.857,59
67.236.287,99
58.210.429,20
49.822.801,21
42.117.097,44
35.126.102,79
28.869.355,34
23.351.538,36
18.562.450,35
14.477.801,68
11.059.836,26
8.258.568,25
6.014.481,58
4.261.811,14
2.931.245,47
1.952.225,19
1.255.453,04

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
(2.579.376,24)
(2.482.276,73)
(2.380.002,42)
(2.273.453,64)
(2.163.288,21)
(2.050.061,99)
(1.934.318,76)
(1.816.640,54)
(1.697.656,18)
(1.578.036,80)
(1.458.484,74)
(1.339.726,51)
(1.222.524,43)
(1.107.667,62)
(995.946,54)
(888.138,72)
(784.987,68)
(687.184,62)
(595.347,61)
(510.012,92)
(431.637,24)
(360.576,39)
(297.047,29)
(241.096,78)
(192.598,26)
(151.263,24)
(116.657,97)
(88.232,15)
(65.351,94)
(47.336,06)
(33.479,10)
(23.079,07)
(15.469,12)

Compensação
Previdenciária
(R$)
48.799.006,17
45.773.927,90
42.742.798,47
39.722.999,20
36.732.279,46
33.788.261,98
30.907.859,96
28.106.767,92
25.399.079,08
22.797.294,24
20.312.658,06
17.955.212,85
15.734.121,95
13.657.971,51
11.734.304,46
9.969.174,71
8.366.770,01
6.928.929,01
5.654.993,17
4.541.896,23
3.584.363,15
2.774.929,04
2.103.818,41
1.559.083,22
1.127.071,07
793.083,55
541.945,11
358.607,33
228.963,63
140.505,66
82.550,26
46.261,83
24.624,42

Fluxo Livre da
Dívida Ativa
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00

Imposto de
Renda Retido na
Fonte
-

Dividendos da
Sanasa
-

Venda da Folha

Amortização de
Superávit

-

-

Aporte de
Imóveis

Resultado no Ano
(R$)
-

40.215.269,42
47.449.996,15
55.026.615,96
62.947.110,48
71.197.444,25
79.752.240,70
88.577.336,05
97.632.608,90
106.873.318,51
116.249.922,76
125.708.317,81
135.190.850,36
144.636.168,02
153.979.808,14
163.155.399,32
172.095.693,83
180.733.924,75
189.005.456,40
196.849.216,37
204.209.082,11
211.035.628,46
217.288.249,86
222.937.415,79
227.966.448,09
232.372.022,45
236.164.018,63
239.365.450,87
242.011.806,93
244.149.130,11
245.831.358,45
247.117.825,69
248.070.957,57
248.753.702,25

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
1.885.423.559,21
2.013.946.768,40
2.155.573.095,39
2.311.209.848,98
2.481.789.316,74
2.668.258.498,06
2.871.570.949,52
3.092.681.109,25
3.332.539.715,46
3.592.088.845,99
3.872.256.984,18
4.173.954.884,86
4.498.071.112,93
4.845.467.978,93
5.216.978.501,34
5.613.404.270,73
6.035.514.579,12
6.484.047.162,43
6.959.710.406,78
7.463.187.036,38
7.995.139.707,41
8.556.218.964,68
9.147.073.795,95
9.768.364.417,26
10.420.776.109,65
11.105.033.501,00
11.821.915.392,41
12.572.269.561,22
13.357.026.282,46
14.177.209.771,06
15.033.947.616,91
15.928.478.322,01
16.862.156.592,11
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CENÁRIO COM APORTE DE IMÓVEIS NO MONTANTE DE R$ 250 MILHÕES
Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059

CI 5334

509.354.619,47
501.512.279,51
492.778.244,88
483.158.867,01
491.140.951,46
485.895.019,91
477.310.506,08
472.525.221,98
466.005.447,68
459.738.516,30
455.822.230,50
447.821.893,95
441.474.443,85
433.547.426,16
426.195.432,29
419.434.686,19
413.924.760,81
408.537.013,68
403.224.098,04
397.490.297,09
393.783.293,85
389.925.030,73
387.957.431,45
384.193.042,90
380.954.094,66
378.491.688,03
375.299.711,18
373.060.121,76
369.533.347,07
363.553.974,19
357.355.197,36
351.425.375,09
344.321.958,89
337.152.877,16
328.537.469,94
320.436.633,97
311.846.652,28
302.777.523,95
293.794.948,27
284.620.641,26

Receitas de
Contribuições (R$)

Compensação
Previdenciária (R$)

158.458.855,99
158.972.462,29
159.425.983,01
159.815.062,37
159.092.070,65
156.354.791,40
154.721.336,65
150.849.846,04
147.315.654,79
143.212.574,64
137.485.389,99
133.429.806,80
128.199.729,52
123.337.230,59
118.009.399,41
112.091.046,91
105.375.440,93
98.455.473,79
91.404.085,22
84.514.928,16
76.669.477,16
68.928.795,26
60.415.641,24
52.922.961,97
45.401.319,32
37.795.777,69
30.823.435,60
23.709.686,44
17.606.255,67
13.102.015,75
9.131.444,00
5.413.121,48
2.720.306,94
431.847,61
(752.445,33)
(1.886.055,09)
(2.509.448,16)
(2.692.122,86)
(2.805.640,95)
(2.781.906,79)

8.830.132,92
12.356.318,76
14.113.861,03
18.673.334,95
23.243.730,45
28.145.276,08
34.986.607,79
39.376.874,64
44.742.486,64
49.135.983,93
53.653.188,08
57.515.915,84
61.319.043,67
65.033.799,91
68.172.480,85
70.908.022,47
73.847.629,76
76.219.101,11
78.508.986,26
80.072.768,56
81.228.620,83
81.807.996,43
82.006.818,34
81.902.941,40
81.280.507,63
80.195.082,52
78.738.217,85
77.142.797,18
75.248.803,79
73.206.016,05
70.903.020,07
68.473.927,07
65.929.366,68
63.267.672,71
60.510.660,54
57.671.687,12

Fluxo Livre da
Dívida Ativa

250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00

Imposto
de
Renda
Retido
na
Fonte
-

Dividendos
da Sanasa

Venda
da
Folha

Amortização de
Superávit

-

-

15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
10.282.804,72
-

Aporte de
Imóveis

250.000.000,00
-

Resultado no Ano (R$)

164.528.443,60
(77.115.610,14)
(67.928.054,80)
(57.919.597,56)
(57.794.540,81)
(51.759.702,67)
(43.051.101,32)
(37.577.833,91)
(30.021.855,36)
(22.956.458,50)
(17.926.025,63)
(9.591.005,43)
(3.108.020,61)
4.349.995,45
10.891.362,28
15.596.483,63
13.052.528,52
4.952.260,02
6.352.468,03
7.932.653,53
6.733.813,08
5.222.865,64
967.196,05
(1.197.312,37)
(4.324.154,51)
(8.887.913,91)
(12.469.457,24)
(17.447.493,91)
(20.646.583,77)
(20.256.875,91)
(19.485.535,51)
(18.869.456,42)
(16.352.848,15)
(13.515.013,50)
(8.386.895,20)
(3.848.761,99)
1.573.266,23
7.798.025,90
13.910.071,33
20.269.139,07

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo de
Previdência) (R$)
852.149.201,30
811.676.006,81
778.650.020,31
754.212.373,62
728.848.964,88
708.429.767,70
695.841.146,40
688.184.481,78
687.754.559,14
694.371.546,68
706.303.497,55
727.083.542,52
755.240.114,23
792.065.434,60
837.015.610,56
888.603.765,45
939.866.255,88
985.232.764,90
1.033.950.241,83
1.086.342.755,76
1.139.789.307,33
1.194.023.113,19
1.246.333.303,11
1.298.728.322,78
1.350.249.486,15
1.399.422.300,14
1.447.128.001,81
1.491.907.011,97
1.535.412.429,72
1.581.178.288,28
1.629.683.419,16
1.680.890.349,76
1.736.815.786,65
1.797.983.851,97
1.866.910.262,41
1.943.338.641,70
2.028.475.469,53
2.123.497.940,62
2.228.718.423,40
2.344.822.454,68
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Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

CI 5334

275.335.126,13
265.815.616,99
256.004.360,51
245.841.655,02
235.336.180,10
224.502.435,07
213.371.547,00
201.985.959,29
190.396.205,16
178.657.518,48
166.828.104,39
154.969.334,67
143.145.855,51
131.424.635,98
119.875.429,50
108.570.495,75
97.582.958,60
86.985.342,16
76.847.857,59
67.236.287,99
58.210.429,20
49.822.801,21
42.117.097,44
35.126.102,79
28.869.355,34
23.351.538,36
18.562.450,35
14.477.801,68
11.059.836,26
8.258.568,25
6.014.481,58
4.261.811,14
2.931.245,47
1.952.225,19
1.255.453,04

Receitas de
Contribuições (R$)

Compensação
Previdenciária (R$)

(2.733.209,19)
(2.660.659,98)
(2.579.376,24)
(2.482.276,73)
(2.380.002,42)
(2.273.453,64)
(2.163.288,21)
(2.050.061,99)
(1.934.318,76)
(1.816.640,54)
(1.697.656,18)
(1.578.036,80)
(1.458.484,74)
(1.339.726,51)
(1.222.524,43)
(1.107.667,62)
(995.946,54)
(888.138,72)
(784.987,68)
(687.184,62)
(595.347,61)
(510.012,92)
(431.637,24)
(360.576,39)
(297.047,29)
(241.096,78)
(192.598,26)
(151.263,24)
(116.657,97)
(88.232,15)
(65.351,94)
(47.336,06)
(33.479,10)
(23.079,07)
(15.469,12)

54.763.730,50
51.801.050,36
48.799.006,17
45.773.927,90
42.742.798,47
39.722.999,20
36.732.279,46
33.788.261,98
30.907.859,96
28.106.767,92
25.399.079,08
22.797.294,24
20.312.658,06
17.955.212,85
15.734.121,95
13.657.971,51
11.734.304,46
9.969.174,71
8.366.770,01
6.928.929,01
5.654.993,17
4.541.896,23
3.584.363,15
2.774.929,04
2.103.818,41
1.559.083,22
1.127.071,07
793.083,55
541.945,11
358.607,33
228.963,63
140.505,66
82.550,26
46.261,83
24.624,42

Fluxo Livre da
Dívida Ativa

250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00

Imposto
de
Renda
Retido
na
Fonte
-

Dividendos
da Sanasa

Venda
da
Folha

Amortização de
Superávit

-

-

-

Aporte de
Imóveis

Resultado no Ano (R$)

-

26.695.395,17
33.324.773,39
40.215.269,42
47.449.996,15
55.026.615,96
62.947.110,48
71.197.444,25
79.752.240,70
88.577.336,05
97.632.608,90
106.873.318,51
116.249.922,76
125.708.317,81
135.190.850,36
144.636.168,02
153.979.808,14
163.155.399,32
172.095.693,83
180.733.924,75
189.005.456,40
196.849.216,37
204.209.082,11
211.035.628,46
217.288.249,86
222.937.415,79
227.966.448,09
232.372.022,45
236.164.018,63
239.365.450,87
242.011.806,93
244.149.130,11
245.831.358,45
247.117.825,69
248.070.957,57
248.753.702,25

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo de
Previdência) (R$)
2.472.345.215,40
2.611.980.833,05
2.764.511.278,28
2.930.835.259,40
3.111.887.791,50
3.308.646.077,02
3.522.115.302,59
3.753.318.501,30
4.003.288.532,90
4.273.062.548,72
4.563.677.556,82
4.876.165.614,53
5.211.549.053,77
5.570.836.513,44
5.955.018.651,54
6.365.064.261,70
6.801.917.424,27
7.266.495.567,35
7.759.688.801,49
8.282.360.876,36
8.835.351.610,41
9.419.480.811,76
10.035.554.115,14
10.684.371.191,94
11.366.736.568,98
12.083.472.689,53
12.835.434.037,63
13.623.521.719,89
14.448.698.604,71
15.312.004.451,64
16.214.569.773,17
17.157.627.631,87
18.142.523.445,74
19.170.722.911,48
20.243.817.698,92
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ANEXO III: PROJEÇÕES ATUARIAIS FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS –
PLANO FINANCEIRO

Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078

CI 5334

408.522.689,15
411.694.877,85
415.032.378,01
595.148.287,02
631.832.991,18
666.617.935,43
701.398.663,36
733.238.415,97
766.971.335,17
795.348.513,74
819.805.485,92
838.587.720,27
855.834.121,35
869.536.865,87
880.982.760,24
885.345.515,63
885.486.074,78
883.777.587,69
879.500.001,51
873.101.229,97
862.374.805,97
846.712.293,22
829.432.515,17
809.891.898,76
787.541.064,28
763.357.550,38
737.092.123,02
709.239.022,54
679.657.891,60
648.976.766,36
616.822.708,82
583.431.370,38
549.361.319,32
514.571.032,48
479.288.225,37
443.876.136,02
408.576.769,66
373.700.823,34
339.557.626,04
306.503.065,14
274.746.727,41
244.562.847,39
216.146.988,34
189.641.658,84
165.143.475,47
142.708.150,95
122.353.173,31
104.057.345,39
87.767.240,22
73.403.698,36
60.862.418,22
50.003.408,52
40.699.326,84
32.807.707,29
26.177.370,38
20.650.691,19
16.108.480,13
12.421.327,57
9.472.383,83

Receitas de
Contribuições
(R$)
181.811.409,45
182.402.534,08
182.902.941,46
188.099.206,84
174.771.962,14
161.956.697,42
148.975.965,32
136.610.522,03
123.420.405,90
111.608.891,85
100.822.486,13
91.754.662,57
82.843.792,28
74.832.636,50
67.046.264,21
61.346.323,10
56.796.457,18
52.238.110,01
48.104.747,78
44.087.042,56
41.060.414,13
39.244.519,84
37.316.571,07
35.509.969,44
34.057.640,25
32.580.311,46
31.214.742,37
29.762.067,52
28.341.254,73
26.713.280,10
25.142.314,07
23.613.586,70
21.955.306,89
20.314.849,24
18.713.318,02
17.116.114,58
15.562.290,11
14.058.329,71
12.615.953,98
11.214.746,28
9.899.076,20
8.662.821,11
7.513.991,47
6.457.977,13
5.497.887,61
4.634.741,71
3.867.608,81
3.193.637,01
2.608.420,52
2.106.568,38
1.681.585,08
1.324.458,53
1.029.366,00
789.303,56
596.697,30
443.036,07
324.045,87
233.869,52
167.123,00

Compensação
Previdenciária
(R$)
55.289.616,73
62.440.630,38
68.738.944,12
74.585.198,60
79.763.393,05
84.163.835,18
89.019.077,39
92.273.386,65
94.290.242,31
95.801.748,44
96.586.880,71
97.215.136,96
97.271.541,24
96.841.409,76
96.236.364,11
95.167.481,56
93.821.961,68
92.246.832,91
90.401.415,79
88.357.532,41
86.163.699,07
83.762.034,53
81.161.339,04
78.277.627,58
75.200.814,70
71.937.884,80
68.549.300,96
64.989.406,93
61.290.709,29
57.512.940,82
53.638.682,27
49.722.847,65
45.795.676,50
41.890.279,28
38.038.362,91
34.271.174,13
30.618.998,45
27.110.747,87
23.773.712,74
20.633.223,27
17.711.492,93
15.026.741,90
12.592.655,04
10.417.428,23
8.503.074,59
6.845.255,70
5.433.973,80
4.254.505,72
3.287.517,55
2.509.868,99
1.896.498,66
1.421.786,73
1.060.842,74
790.701,69
590.993,61
444.583,40

Resultado no Ano (R$)
(226.711.279,70)
(229.292.343,77)
(232.129.436,55)
(351.759.463,46)
(394.620.398,66)
(435.922.293,88)
(477.837.499,43)
(516.864.500,89)
(559.387.094,09)
(594.720.544,50)
(626.709.613,14)
(652.542.815,39)
(677.188.580,63)
(698.117.348,66)
(716.721.359,07)
(726.727.651,29)
(731.848.207,84)
(735.303.113,57)
(736.227.772,16)
(735.192.225,73)
(729.067.558,93)
(717.066.357,58)
(703.758.411,70)
(688.218.230,24)
(669.721.389,51)
(649.615.899,88)
(627.599.753,07)
(604.276.140,33)
(579.378.752,07)
(553.714.185,31)
(526.690.987,82)
(498.527.074,39)
(469.893.071,60)
(440.617.500,97)
(410.852.059,70)
(380.964.344,94)
(351.124.200,27)
(321.604.130,72)
(292.670.497,93)
(264.669.320,42)
(237.736.903,34)
(212.126.313,54)
(187.999.773,61)
(165.472.188,78)
(144.618.845,97)
(125.480.754,20)
(108.068.136,27)
(92.360.633,79)
(78.313.564,00)
(65.863.156,18)
(54.926.327,42)
(45.391.432,44)
(37.160.091,84)
(30.121.905,07)
(24.158.886,36)
(19.146.812,38)
(14.993.732,57)
(11.596.464,44)
(8.860.677,43)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
(97.213.932,06)
(229.292.343,77)
(232.129.436,55)
(351.759.463,46)
(394.620.398,66)
(435.922.293,88)
(477.837.499,43)
(516.864.500,89)
(559.387.094,09)
(594.720.544,50)
(626.709.613,14)
(652.542.815,39)
(677.188.580,63)
(698.117.348,66)
(716.721.359,07)
(726.727.651,29)
(731.848.207,84)
(735.303.113,57)
(736.227.772,16)
(735.192.225,73)
(729.067.558,93)
(717.066.357,58)
(703.758.411,70)
(688.218.230,24)
(669.721.389,51)
(649.615.899,88)
(627.599.753,07)
(604.276.140,33)
(579.378.752,07)
(553.714.185,31)
(526.690.987,82)
(498.527.074,39)
(469.893.071,60)
(440.617.500,97)
(410.852.059,70)
(380.964.344,94)
(351.124.200,27)
(321.604.130,72)
(292.670.497,93)
(264.669.320,42)
(237.736.903,34)
(212.126.313,54)
(187.999.773,61)
(165.472.188,78)
(144.618.845,97)
(125.480.754,20)
(108.068.136,27)
(92.360.633,79)
(78.313.564,00)
(65.863.156,18)
(54.926.327,42)
(45.391.432,44)
(37.160.091,84)
(30.121.905,07)
(24.158.886,36)
(19.146.812,38)
(14.993.732,57)
(11.596.464,44)
(8.860.677,43)
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Ano
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

Despesas
Previdenciais
(R$)
7.149.415,12
5.347.709,57
3.972.298,59
2.938.289,16
2.173.829,38
1.618.026,25
1.217.139,49
926.077,47
712.346,24
550.784,67
425.121,72
325.283,38
245.377,74
181.879,95
132.174,98
93.961,23
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Receitas de
Contribuições
118.718,21
(R$)
84.122,76
59.625,68
42.348,59
30.251,54
21.864,05
16.030,84
11.879,37
8.875,82
6.618,50
4.890,46
3.567,54
2.571,54
1.841,30
1.314,99
934,28

Compensação
Previdenciária
337.630,10
(R$)
259.190,20
200.913,17
156.684,09
122.257,47
94.845,60
72.704,67
54.775,54
40.385,80
29.028,85
20.243,23
13.614,47
8.780,27
5.396,21
3.131,76
1.696,00

Resultado no Ano (R$)
(6.693.066,81)
(5.004.396,62)
(3.711.759,73)
(2.739.256,48)
(2.021.320,37)
(1.501.316,61)
(1.128.403,98)
(859.422,56)
(663.084,61)
(515.137,32)
(399.988,04)
(308.101,37)
(234.025,92)
(174.642,44)
(127.728,22)
(91.330,95)

Resultado Acum.
Capitalizado
(Fundo
(6.693.066,81)
de Previdência)
(R$)
(5.004.396,62)
(3.711.759,73)
(2.739.256,48)
(2.021.320,37)
(1.501.316,61)
(1.128.403,98)
(859.422,56)
(663.084,61)
(515.137,32)
(399.988,04)
(308.101,37)
(234.025,92)
(174.642,44)
(127.728,22)
(91.330,95)
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1.

APRESENTAÇÃO

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

OBJETIVO

O estudo prospectivo das obrigações do Instituto tem por objetivo mensurar o grau de
solvência econômico-financeira necessário para manter os benefícios de natureza
previdenciária devidos aos servidores públicos efetivos e respectivos dependentes,
qualificados na forma da Lei Municipal que instituiu e regulamentou o regime de
previdência social dos servidores públicos municipais.
CI 5334
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Como resultados do estudo atuarial, serão quantificados para o Instituto:


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



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



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



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



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

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

CONDIÇÕES DE CONCESSÃO E VALORES DOS BENEFÍCIOS AMPARO LEGAL

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


Constituição Federal, art. 40;



Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais
nº 20/98, nº 41/03, nº 47/05, nº 70/12 e nº 88/15;
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Lei Complementar nª 152, de 03 de dezembro de 2015;
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Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004;



Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998;



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

4.



Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999;



Decreto 3.112, de 06 de julho de 1999;



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



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



Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);



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



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



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



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



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



Legislação Municipal que rege a matéria.

BENEFÍCIOS ASSEGURADOS

Os benefícios assegurados pelo Instituto são:


Aposentadoria por tempo de contribuição;



Aposentadoria por idade;



Aposentadoria por invalidez;



Aposentadoria compulsória; e



Pensão por morte.

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

ELEGIBILIDADES PARA A APOSENTADORIA PROGRAMADA

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


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



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



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



10 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



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

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


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



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



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


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



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

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


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



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



20 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



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

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


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



25 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



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

PREMISSAS ATUARIAIS

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


Taxa anual de juros real a ser utilizada na determinação dos valores presentes
atuariais das obrigações e receitas futuras do regime próprio, bem como nas
projeções de ganhos financeiros futuros do patrimônio do regime próprio:
4,30% a.a., para ambos os planos;



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



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



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



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



Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas;



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



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



Crescimento Salarial por Produtividade: não há;



Crescimento Real dos Benefícios: sem crescimento anual;



Fator de Capacidade Salarial: 0,9765;



Fator de Capacidade de Benefícios: 0,9765;



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



Reposição do Contingente de Servidores Ativos: não usada;



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



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



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

7.

REGIMES ATUARIAIS

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

DESCRIÇÃO DO CADASTRO

O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de
segurados vinculado ao RPPS, sendo todas as informações referentes a dezembro de
2019.
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9.

ESTATÍSTICAS DO UNIVERSO DE SEGURADOS DO RPPS

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

Previdenciário-Ativos
Previdenciário-Aposentados
Previdenciário-Pensionistas

7.166
6.189
1.536

REMUNERAÇÃO
MÉDIA
R$ 4.417,07
R$ 6.870,20
R$ 5.259,22

Financeiro-Ativos
Financeiro-Aposentados
Financeiro-Pensionistas

7.108
2.184
554

R$ 6.217,20
R$ 7.746,46
R$ 4.870,90

GRUPO

QUANTIDADE

IDADE MÉDIA
39,9
70,0
74,7
51,5
54,9
44,7

10. CONSISTÊNCIA DOS DADOS
Os dados utilizados nesta reavaliação atuarial foram submetidos aos processos usuais de
análise e crítica de dados.
As informações foram analisadas através de testes de consistência e consideradas de boa
qualidade.
Os dados relativos ao tempo de contribuição para outros regimes dos servidores ativos
que não foram informados pelo instituto tiveram que ser estimados com base nas
disposições legais pertinentes.
11. PASSIVO ATUARIAL
O Quadro seguinte apresenta o balanço atuarial calculado com base nas regras de
cálculo, elegibilidades e nas alíquotas listadas a seguir.
O balanço atuarial contempla apenas os benefícios estruturados em regime financeiro de
capitalização.
O plano de custeio utilizado no cálculo da situação atuarial do Instituto é composto
pelas seguintes alíquotas:
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14,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração
de contribuição;



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



26,00% para o município, incidentes sobre as remunerações de contribuição dos
servidores ativos, a título de contribuição normal, acrescidos de 2,00% para
custeio administrativo.
Tabela 1: Balanço Atuarial – Plano Previdenciário
GERAÇÃO ATUAL

RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (A) =
(A.2 + A.3 – A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (B) =
(B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos (Atuais
Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)
VALOR PRESENTE DOS FLUXOS DE ATIVOS (C)
Fluxo livre da Dívida Ativa
Imposto de Renda Retido na Fonte
Dividendos da Sanasa
Venda da folha
Amortização do superávit
Aporte de imóveis
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)
SUPERÁVIT ATUARIAL (D + C - A - B)
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COM APORTE DE IMÓVEIS COM APORTE DE IMÓVEIS
DE R$ 100 MILHÕES
DE R$ 250 MILHÕES
7.468.012.628,02
7.468.012.628,02
156.370.839,58

156.370.839,58

2.042.291.494,97
1.971.885.617,92
70.405.877,05
3.010.642.880,50
2.492.742.897,52
517.899.982,98
306.901.606,27
1.118.882.152,22

2.042.291.494,97
1.971.885.617,92
70.405.877,05
3.010.642.880,50
2.492.742.897,52
517.899.982,98
306.901.606,27
1.118.882.152,22

7.311.641.788,44

7.311.641.788,44

7.311.641.788,44

7.311.641.788,44

5.707.532.621,66
1.931.939.073,00
327.829.906,22
0,00

5.707.532.621,66
1.931.939.073,00
327.829.906,22
0,00

8.571.481.084,21
2.226.678.635,09
5.121.360.860,70
714.089.399,37
232.633.878,92
180.841.033,05
95.877.277,09

8.715.296.999,84
2.226.678.635,09
5.121.360.860,70
714.089.399,37
232.633.878,92
180.841.033,05
239.693.192,71

659.272.059,15

659.272.059,15

1.762.740.515,34

1.906.556.430,97
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Tabela 2: Balanço Atuarial – Plano Financeiro
GERAÇÃO ATUAL
RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (A) =
(A.2 + A.3 – A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (B) =
(B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos (Atuais
Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)
VALOR PRESENTE DOS PARCELAMENTOS (C)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)
DÉFICIT ATUARIAL (D + C - A - B)

AMBOS OS CENÁRIOS
8.421.360.080,95
4.500.143.891,27
1.533.901.163,92
1.254.992.060,83
278.909.103,09
6.852.118.831,30
5.726.336.475,11
1.125.782.356,19
279.220.352,13
1.097.294.128,24
3.921.216.189,68
3.921.216.189,68
3.183.258.426,33
937.564.024,80
199.606.261,45
0,00
0,00
124.158.530,82
-8.297.201.550,13

O Valor Presente dos Benefícios Futuros representa o somatório dos benefícios futuros
prometidos aos servidores e seus dependentes, quer estejam adquiridos ou não,
fundados ou não. Refere-se, pois, ao montante de recursos que deve estar reunido numa
determinada data para assegurar o pagamento de todos os benefícios prometidos a esses
segurados no futuro sem que haja a necessidade de qualquer outra contribuição
adicional ao plano.
O Valor Presente das Contribuições Futuras, por sua vez, representa o somatório das
contribuições futuras, a serem pagas pelos segurados e pelo ente municipal, devendo ser
suficiente para amortizar o correspondente ao Valor Presente dos Benefícios Futuros
desses indivíduos, considerando o período de atividade do servidor e o patrimônio
líquido existente na data da avaliação atuarial. Nos valores presentes das contribuições
futuras estão inseridas, ainda, as contribuições que serão arrecadadas dos aposentados e
pensionistas, pois segundo as determinações da Emenda Constitucional nº 41, esses
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grupos deverão pagar contribuições sobre a parcela dos benefícios que exceder ao teto
do RGPS.
A reserva matemática ou passivo atuarial representa a obrigação do fundo de
previdência para com os seus segurados e dependentes até a extinção da massa. Em
outras palavras, a reserva matemática é o montante que já deveria estar constituído no
regime de previdência se todas as hipóteses e premissas da avaliação atuarial tivessem
sido confirmadas na prática e se as contribuições normais e suplementares tivessem sido
corretamente aportadas. O confronto entre a reserva matemática e o valor do ativo
líquido do plano resultará na situação atuarial do regime de previdência, que poderá ser
superavitária, deficitária ou nula.
Os resultados foram agrupados em Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos,
sendo que o primeiro grupo representa os direitos e obrigações do regime de
previdência para com os indivíduos que ainda não estão em gozo de benefícios,
compostos pelos atuais servidores ativos e seus dependentes, bem como pelos futuros
servidores ativos. O grupo dos benefícios concedidos se refere aos atuais aposentados e
pensionistas, que já estão em gozo de benefícios.
O patrimônio líquido representa o total dos saldos de investimentos destinados aos
pagamentos de benefícios previdenciais e, na posição de 31/12/2018, eram de
R$ 659.272.059,15 para o Plano Previdenciário e de R$ 124.158.530,82 referente ao
Plano Financeiro.
Os resultados da avaliação atuarial demonstram ser possível refazer os parâmetros da
segregação, migrando do Plano Financeiro para o Plano Previdenciário aposentados e
pensionistas com idades iguais ou superiores a 60 anos.
Após a migração os resultados do plano serão:
a) Cenário com aporte de R$ 100 milhões em imóveis em 2020: superávit de
R$ 1.762.740.515,34, que representa 23,60% das provisões matemáticas do
Plano Previdenciário; e

CI 5334

11

b) Cenário com aporte de R$ 250 milhões em imóveis em 2020: superávit de
R$ 1.906.556.430,97, que representa 25,53% das provisões matemáticas do
Plano Previdenciário.
O art. 60 da Portaria SPrev nº 464/2018, estabelece que deverá remanescer uma margem
de superávit no Plano Previdenciário para a revisão de segregação, estabelecendo-se que
essa margem seria de 15% dos recursos garantidores. Os resultados aqui apresentados
apresentaram margens acima desse patamar, tendo se buscado otimizar a escolha da
idade de corte de forma a propiciar solvência atuarial no Plano Previdenciário.
Além de observar o patamar mínimo legal, a análise para escolha dos parâmetros da
segregação tomou por premissa que o saldo patrimonial do Plano Previdenciário não
poderia se tornar negativo em nenhum ano futuro da projeção atuarial. Essa premissa
assegura que, além do equilíbrio atuarial, ocorra o equilíbrio financeiro do plano de
benefícios.
12. PARECER ATUARIAL
A reavaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município
de Campinas revelou a existência de um déficit atuarial, em relação à geração atual de
segurados, evidenciando a insuficiência do custeio atual frente às obrigações
previdenciárias assumidas pelo referido regime.
O estudo atuarial ora em curso objetivou analisar cenários de aportes de ativos para o
equacionamento do déficit financeiro e atuarial do RPPS, através da capitalização do
Plano Previdenciário e da recepção de segurados e obrigações do Plano Financeiro,
conforme permitido pela Portaria SPrev nº 464/2019.
No desenvolvimento da presente reavaliação foram utilizadas as premissas e hipóteses
atuariais relacionadas nesta avaliação atuarial, bem como a legislação constitucional,
federal e municipal que regulam o funcionamento dos regimes de previdência dos
servidores públicos e, em especial, do RPPS do município de Campinas.
O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de
segurados vinculado ao plano de benefícios, sendo todas as informações referentes a
dezembro de 2019.
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As alíquotas utilizadas no presente relatório foram:
a) 26,00% do município, incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, a
título de contribuição normal, acrescido de 2,00% para custeio administrativo;
b) 14,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração
de contribuição; e
c) 14,00% dos servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do
benefício que excede ao teto do RGPS.
Os resultados desta avaliação atuarial demonstraram ser possível a redefinição dos
parâmetros da segregação em vigor, estabelecendo-se dois parâmetros adicionais: a) que
sejam vinculados ao Plano Previdenciário os grupos de aposentados e pensionistas; e b)
que os integrantes dos referidos grupos tenham idades iguais ou superiores a 61 anos.
A economia relativa à folha mensal de benefícios dos segurados migrantes será de R$
42.295.030,34, em aposentadorias, e de R$ 8.060.109,56, referente aos pensionistas,
totalizando uma economia mensal de R$ 50.355.139,90.
Os modelos previdenciários são arranjos concebidos para longo período de maturação e,
portanto, requerem planejamento de igual dimensão e ajustes imediatos, tão logo sejam
identificados problemas estruturais ou conjunturais que venham a desequilibrar
financeira, econômica e atuarialmente o regime. Assim, a manutenção do equilíbrio de
um fundo previdenciário requer constante e contínuo monitoramento das obrigações do
ente federativo e sua justa fundação.
Neste ponto a Constituição Federal determinou, com a modificação introduzida pela
Emenda Constitucional nº 20/98, o alcance e a manutenção do equilíbrio atuarial de
todos os regimes previdenciários de entes públicos, sendo ratificada pela
regulamentação dos regimes de previdência dos servidores públicos, consoante a Lei
nº 9.717/98.
Este é o nosso parecer.
São Paulo/SP, 17 de fevereiro de 2020.
Antonio Mário Rattes de Oliveira
Atuário - MIBA nº 1.162
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GLOSSÁRIO
Avaliação Atuarial – estudo técnico baseado em levantamento de dados estatísticos por
meio do qual o atuário procura mensurar os recursos necessários à garantia dos
benefícios oferecidos pelo plano.
Compensação Previdenciária (Comprev) – mecanismo que permite preservar em um
Regime de Previdência, pelo seu caráter contributivo, a responsabilidade pelo
pagamento de um benefício previdenciário. Consiste no acerto financeiro entre o
Regime Geral de Previdência (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência dos
servidores (RPPS) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Custo Normal – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste no “valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do
RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros e método de
financiamento adotado, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e
a data de início dos benefícios”.
Custo Suplementar – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste no “valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente
calculadas, destinadas à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de
déficits gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição,
inadequação da metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a
insuficiência de ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas
previdenciárias”.
Custo Total para o Ente – consiste na soma dos valores despendidos pelo Tesouro do
Ente, independentemente da sua nomenclatura, para cobrir os custos previdenciários
geridos por seu RPPS a cada exercício, sito é, a somatória da contribuição patronal que
é repassada à ambos os fundos e o repasse da cobertura da insuficiência financeira par
ao fundo deficitário.
Déficit Atuarial – indica, na dada da avaliação atuarial correspondente, a insuficiência
de cobertura do patrimônio do plano frente ao valor das obrigações futuras do plano,
expressas pelas suas provisões matemáticas.
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Equilíbrio Atuarial – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste na “garantia de equivalência, a valor Presente, entre o fluxo das receitas
estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, em longo prazo”.
Equilíbrio Financeiro – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste na “garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações
do RPPS em cada exercício financeiro”.
Geração Atual – representa o universo dos atuais segurados do plano de benefícios,
incluindo ativos, assistidos e beneficiários.
Geração Futura – representa o universo de futuros segurados do plano de benefícios,
assim estimado para ingressarem em data posterior ao da avaliação, seguindo hipóteses
para sua estimação.
Nota Técnica Atuarial (NTA) – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de
dezembro de 2008, consiste no “documento exclusivo de cada RPPS que descreve de
forma clara e precisa as características gerais dos planos de benefícios, a formulação
para o cálculo do custeio e das reservas matemáticas previdenciárias, as suas bases
técnicas e premissas a serem utilizadas nos cálculos, contendo, no mínimo, os dados
constantes do Anexo desta Portaria”.
Plano de Custeio – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste na “definição das fontes de recursos necessárias para o financiamento dos
benefícios oferecidos pelo Plano de Benefícios e taxa de administração, representadas
pelas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem pagas pelo Ente federativo,
pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas ao respectivo RPPS e aportes
necessários ao alcance do equilíbrio financeiro e atuarial, com detalhamento do custo
normal e suplementar”.
Plano de Equacionamento – documento técnico, de responsabilidade do atuário, no
qual descreve as regras para equacionamento de déficit atuarial, incluindo critérios,
alíquotas de contribuição extraordinária de participantes e de assistidos, forma e
extensão de pagamento destas contribuições. Referido plano deve refletir, na data da
avaliação, o valor Presente do fluxo de contribuições futuras.
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Plano Financeiro – corresponde ao fluxo financeiro de pagamentos em regime de
repartição (orçamentário) após segmentação de massa.
Premissas Atuariais – conjunto de parâmetros ou premissas, podendo ser divididas em
hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, extraídas das
características dos participantes e assistidos e do próprio plano de benefícios, e
utilizadas pelo atuário na avaliação atuarial com a finalidade de calcular as provisões
matemáticas.
Provisões Matemáticas (ou reservas matemáticas) – obrigações previdenciárias do
plano, consiste do valor Presente atuarial do plano de benefícios, deduzidas de valores
Presentes a constituir.
Regime de Origem – segundo definição da Portaria MPAS n° 6.209, de 16 de
dezembro de 1999, consiste no “regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor
público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão
para seus dependentes”.
Regime de Repartição Simples (RRS) – consiste em um regime de financiamento de
seguridade em que não há formação de reservas, sendo a totalidade da despesa
previdenciária custeada pela receita previdenciária, além do repasse para cobertura da
insuficiência financeira feita pelo Tesouro do respectivo Ente, no caso de apresentar
déficit financeiro no exercício.
Regime Financeiro de Capitalização (RFC) – Regime que objetiva fixar taxas de
custeio uniformes por um período de tempo capazes de garantir a geração de receitas
equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios
iniciados durante o mesmo período de tempo.
Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura (RCC) – Regime que
objetiva fixar taxas de custeio capazes de garantir a geração de receitas equivalentes ao
fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados no
exercício.
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – é o regime obrigatório para todos
trabalhadores que exercem atividades remuneradas que abrangem as empresas privadas
CI 5334
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e todas as pessoas que trabalham por conta própria e contribuem para a previdência
(INSS). Este Regime possui caráter contributivo e de filiação obrigatória. Dentre os
contribuintes, encontram-se os empregadores, empregados assalariados, domésticos,
autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais. O Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) tem suas políticas elaboradas pelo Ministério da Fazenda
(MF) e executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal a
ele vinculada.
Regime Instituidor – segundo definição da Portaria MPAS n° 6.209, de 16 de
dezembro de 1999, consiste no “regime previdenciário responsável pela concessão e
pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado,
servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição
devidamente certificado pelo regime de origem, com base na contagem recíproca
prevista no art. 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”.
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – regimes instituídos por entidades
públicas –Institutos de Previdência ou Fundos Previdenciários – de filiação obrigatória
para os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Repasse para cobertura da insuficiência financeira – consiste no repasse financeiro
do Ente para o RPPS para pagamento do custo suplementar do plano, quando em déficit
financeiro.
Segmentação de massas ou segregação de massas – conforme definição da Portaria
MPS n° 403, de dezembro de 2008, consiste na “separação dos segurados vinculados ao
RPPS em grupos distintos que integrarão o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário”.
Solvência Atuarial (patrimonial ou econômica) – situação na qual o plano de
benefícios reúne, em determinada data de avaliação, patrimônio de cobertura suficiente
para honrar todas as obrigações futuras do plano de benefícios.
Solvência Financeira – situação na qual o plano de benefícios reúne, em todas as datas
futuras da análise, patrimônio líquido suficiente para honrar o fluxo de obrigações do
plano de benefícios.
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Superávit Atuarial (superávit técnico) – indica, na dada da avaliação atuarial
correspondente, a suficiência de cobertura do patrimônio do plano frente ao valor das
provisões matemáticas.
Taxa de juros atuarial (taxa real anual de juros) – traduz a expectativa de retorno
dos investimentos no mercado, dentro da perspectiva de longo prazo, deduzidas as
despesas com a administração de investimentos, comissões de corretagem, custódia,
tributos, perdas e todo e qualquer custo ou ônus incidente sobre o retorno ou sobre o
principal desses investimentos.
Testes de Aderência – compreende estudos técnicos com o emprego de metodologias
estatísticas e atuariais que visam certificar a validade do emprego de premissas e
hipóteses nas avaliações atuariais.
Transposição entre Regimes – consiste na transposição do regime jurídico de
contratação de determinados órgãos da administração pública de celetista para
estatutário, ou vice-versa, para se verificar a adequabilidade jurídica, econômica,
financeira e atuarial do regime.
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ANEXO

I:

PROJEÇÕES

ATUARIAIS

QUANTITATIVOS

–

PLANOS

PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO
PLANO PREVIDENCIÁRIO
Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
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Ativos
6.831
6.805
6.777
6.748
6.688
6.540
6.433
6.243
6.052
5.845
5.576
5.366
5.130
4.901
4.660
4.401
4.118
3.846
3.551
3.266
2.948
2.639
2.308
2.024
1.751
1.470
1.212
956
737
570
425
299
201
122
80
42
21
11
4
2
2
1
-

Futuros
Aposentados
316
426
495
642
790
952
1.174
1.335
1.520
1.695
1.879
2.079
2.299
2.505
2.729
2.941
3.181
3.410
3.656
3.851
4.033
4.217
4.375
4.526
4.636
4.689
4.716
4.719
4.690
4.637
4.542
4.438
4.313
4.173
4.024
3.866
3.704
3.539
3.371
3.200
3.027
2.854
2.681
2.508
2.337
2.167
2.001
1.839
1.681
1.527
1.380
1.238
1.103
976

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
17
6.033
27
5.870
37
5.700
49
5.525
61
5.343
73
5.155
85
4.962
97
4.763
109
4.560
121
4.353
131
4.143
141
3.930
151
3.715
161
3.500
170
3.285
179
3.070
188
2.858
197
2.648
205
2.442
213
2.241
220
2.045
226
1.855
231
1.673
236
1.499
239
1.333
242
1.177
243
1.030
244
893
243
766
241
650
238
545
235
450
230
366
225
292
220
229
214
175
207
129
200
93
193
64
186
41
179
25
171
14
163
7
156
3
148
1
140
0
132
0
123
0
115
0
107
0
100
92
84
77
70
63
56
50
-

Atuais
Pensões
1.462
1.401
1.339
1.277
1.215
1.153
1.091
1.029
968
908
849
791
735
680
627
575
526
479
434
392
351
314
279
246
216
188
162
139
118
99
82
67
54
42
33
25
18
13
9
6
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
-

Futuras
Pensões
274
404
528
646
758
862
959
1.049
1.131
1.204
1.269
1.325
1.372
1.411
1.442
1.464
1.479
1.486
1.486
1.480
1.468
1.452
1.431
1.408
1.382
1.354
1.327
1.299
1.273
1.248
1.226
1.206
1.189
1.175
1.163
1.154
1.147
1.141
1.137
1.132
1.127
1.120
1.111
1.098
1.082
1.061
1.036
1.007
973
936
894
848
799
748
694
639
583
527
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Ano

Ativos

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

-

Futuros
Aposentados
855
743
640
544
458
380
311
251
198
154
117
87
63
44
30
20
13

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
44
38
33
28
24
20
16
13
11
8
6
5
3
2
2
1
1

Atuais
Pensões
-

-

Futuras
Pensões
472
418
366
317
271
229
190
156
126
100
78
59
44
32
23
16
11

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
20
2.171
32
2.156
45
2.141
59
2.125
72
2.107
84
2.088
95
2.068
105
2.046
114
2.023
122
1.998
128
1.971
134
1.942
139
1.911
142
1.877
145
1.841
147
1.803
148
1.762
149
1.718
148
1.671
147
1.622
145
1.569
143
1.514
141
1.456
138
1.396
134
1.334
131
1.269
127
1.203
123
1.136
119
1.068
115
999
110
929
105
860
101
792
96
724
90
657
85
592
80
529
75
468
70
410
64
354
59
303
54
255
49
211

Atuais
Pensões
473
471
469
464
455
451
446
442
437
433
428
423
417
412
406
400
393
386
378
370
361
352
342
332
321
310
299
287
275
262
249
237
223
210
197
184
171
159
146
134
122
111
100

Futuras
Pensões
95
147
200
257
316
378
443
510
580
653
728
805
884
964
1.045
1.127
1.208
1.288
1.366
1.441
1.513
1.579
1.640
1.694
1.740
1.777
1.804
1.822
1.828
1.823
1.807
1.779
1.740
1.691
1.631
1.562
1.485
1.401
1.311
1.217
1.121
1.024
928

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

CI 5334

Ativos
4.876
4.845
4.812
4.713
4.284
3.875
3.474
3.080
2.703
2.352
2.035
1.755
1.475
1.237
995
807
664
519
392
277
192
144
102
69
54
41
36
31
29
21
16
15
10
6
4
3
2
1
1
-

Futuros
Aposentados
2.114
2.480
2.823
3.155
3.477
3.778
4.051
4.285
4.479
4.668
4.810
4.951
5.033
5.065
5.092
5.095
5.081
5.029
4.935
4.828
4.706
4.560
4.405
4.237
4.065
3.884
3.706
3.521
3.331
3.143
2.954
2.762
2.572
2.383
2.197
2.015
1.839
1.667
1.503
1.345

20

Ano
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

CI 5334

Ativos
-

Futuros
Aposentados
1.196
1.056
925
804
693
592
502
421
349
287
233
188
149
117
91
69
52
39
29
21
15
11
8
6
5
4
3
2
1
1
1
0

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
45
172
40
137
36
108
31
83
28
63
24
48
21
35
18
26
15
19
12
14
10
10
8
8
7
6
5
4
4
3
3
2
3
1
2
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Atuais
Pensões
90
80
72
64
56
50
44
38
34
29
25
22
19
16
14
11
10
8
7
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

Futuras
Pensões
834
743
657
576
501
433
370
314
265
221
182
149
120
96
76
59
45
35
26
20
15
11
8
6
5
4
3
2
2
1
1
1

21

ANEXO II: PROJEÇÕES ATUARIAIS FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS FUNDO
PREVIDENCIÁRIO

CI 5334
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CENÁRIO COM APORTE DE IMÓVEIS NO MONTANTE DE R$ 100 MILHÕES
Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

Receitas de
Contribuições (R$)

645.417.747,16
637.114.651,15
627.855.585,50
617.637.693,60
624.937.063,26
618.910.675,85
609.432.552,91
603.624.735,48
595.936.712,45
588.337.969,74
582.905.901,01
573.183.831,75
564.887.442,14
554.764.328,28
544.950.227,71
535.440.183,00
526.880.944,31
518.135.695,70
509.152.649,52
499.447.231,32
491.476.959,76
483.078.388,72
476.313.128,83
467.517.930,37
459.043.938,67
451.175.767,07
442.445.214,55
434.576.273,32
425.375.182,36
413.725.707,33
401.913.124,66
390.480.275,68
378.040.970,28
365.760.846,77
352.317.813,60
339.731.754,44
327.057.859,44
314.363.482,20
302.264.433,95
290.514.617,55
279.203.091,52
268.186.440,19

162.919.388,46
163.409.456,52
163.836.954,51
164.197.232,45
163.442.320,27
160.669.584,34
158.996.678,82
155.081.292,80
151.498.290,40
147.340.986,22
141.553.602,95
137.431.257,11
132.127.314,13
127.183.355,45
121.766.015,39
115.749.613,82
108.927.203,29
101.891.614,85
94.715.730,45
87.693.785,69
79.707.673,36
71.818.990,70
63.151.161,39
55.497.902,67
47.810.660,18
40.035.492,40
32.890.597,32
25.602.566,36
19.324.413,17
14.646.378,64
10.504.377,60
6.618.485,65
3.763.500,57
1.319.840,68
(11.091,33)
(1.281.176,87)
(2.029.280,91)
(2.323.329,58)
(2.533.455,68)
(2.590.503,18)
(2.606.227,29)
(2.581.969,27)

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

CI 5334

Compensação
Previdenciária
(R$)
11.422.100,48
15.983.351,08
18.256.796,40
24.154.642,98
30.066.617,02
36.406.945,89
45.256.459,14
50.935.430,17
57.876.045,90
63.559.195,63
69.402.364,71
74.398.944,61
79.318.429,81
84.123.603,12
88.183.601,92
91.722.125,24
95.524.614,98
98.592.200,07
101.554.250,42
103.577.060,12
105.072.197,39
105.821.640,95
106.078.824,38
105.944.455,75
105.139.314,86
103.735.277,71
101.850.769,88
99.787.034,78
97.337.084,93
94.694.664,14
91.715.654,45
88.573.533,65
85.282.051,55
81.839.052,87
78.272.756,61
74.600.440,46
70.838.892,02
67.006.556,71

Fluxo Livre
da Dívida
Ativa
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

Imposto de
Renda Retido
na Fonte
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00

Dividendos da
Sanasa
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00

Venda da
Folha
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
-

Amortização de
Superávit
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
10.282.804,72
-

Aporte de
Imóveis
100.000.000,00
-

Resultado no Ano
(R$)
(37.074.151,62)
(128.280.987,55)
(118.594.423,91)
(108.016.254,08)
(104.648.435,43)
3.166.466,64
(46.754.870,62)
(38.964.592,62)
(28.947.597,96)
(19.165.830,56)
49.328.368,17
607.062,61
10.540.124,97
21.402.429,88
31.642.359,47
100.132.582,51
41.647.493,51
37.879.522,27
43.746.682,85
49.968.679,61
113.755.328,58
57.332.802,05
58.392.282,97
61.557.032,41
63.838.918,89
124.681.366,27
66.524.207,15
66.970.748,79
69.088.545,66
74.655.949,02
140.442.022,82
85.925.244,75
93.059.615,22
100.253.658,05
109.386.749,51
177.560.602,34
126.194.911,20
135.152.241,08
143.474.866,98
151.495.319,74
219.029.573,21
166.238.147,25

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
650.546.606,08
550.239.122,59
455.304.980,95
366.866.841,06
277.993.679,79
293.113.874,66
258.962.900,65
231.133.712,76
212.124.864,45
202.080.403,07
260.098.228,56
271.889.515,00
294.120.889,11
328.170.517,23
373.924.208,94
490.135.532,43
552.858.853,83
614.511.306,81
684.681.975,86
764.091.980,42
910.703.264,16
1.007.196.306,57
1.108.898.030,72
1.218.137.678,46
1.334.356.517,52
1.516.415.214,05
1.648.145.275,40
1.785.986.271,03
1.931.872.226,34
2.089.598.681,10
2.319.893.447,20
2.505.574.110,19
2.706.373.412,15
2.923.001.126,92
3.158.076.924,89
3.471.434.834,99
3.746.901.444,10
4.043.170.447,28
4.360.501.643,49
4.699.498.533,90
5.120.606.544,06
5.507.030.772,71

23

Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

Receitas de
Contribuições (R$)

257.347.540,93
246.538.147,24
235.665.353,98
224.643.319,59
213.425.167,38
202.003.595,64
190.400.874,06
178.658.418,76
166.828.235,55
154.969.352,76
143.145.857,77
131.424.635,98
119.875.429,50
108.570.495,75
97.582.958,60
86.985.342,16
76.847.857,59
67.236.287,99
58.210.429,20
49.822.801,21
42.117.097,44
35.126.102,79
28.869.355,34
23.351.538,36
18.562.450,35
14.477.801,68
11.059.836,26
8.258.568,25
6.014.481,58
4.261.811,14
2.931.245,47
1.952.225,19
1.255.453,04

(2.534.281,90)
(2.458.590,55)
(2.368.629,54)
(2.268.488,31)
(2.161.355,80)
(2.049.412,43)
(1.934.143,44)
(1.816.606,34)
(1.697.651,17)
(1.578.036,11)
(1.458.484,65)
(1.339.726,51)
(1.222.524,43)
(1.107.667,62)
(995.946,54)
(888.138,72)
(784.987,68)
(687.184,62)
(595.347,61)
(510.012,92)
(431.637,24)
(360.576,39)
(297.047,29)
(241.096,78)
(192.598,26)
(151.263,24)
(116.657,97)
(88.232,15)
(65.351,94)
(47.336,06)
(33.479,10)
(23.079,07)
(15.469,12)

2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

CI 5334

Compensação
Previdenciária
(R$)
63.123.302,55
59.210.252,96
55.289.375,98
51.383.154,97
47.514.549,41
43.706.354,92
39.980.449,37
36.357.134,18
32.854.639,45
29.489.135,42
26.275.167,49
23.225.725,72
20.352.663,27
17.667.086,59
15.178.752,78
12.895.492,77
10.822.723,58
8.962.823,56
7.314.940,88
5.875.109,20
4.636.505,07
3.589.472,39
2.721.366,20
2.016.731,27
1.457.907,72
1.025.882,63
701.025,85
463.871,72
296.172,84
181.749,22
106.781,79
59.841,37
31.852,59

Fluxo Livre
da Dívida
Ativa
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

Imposto de
Renda Retido
na Fonte
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00

Dividendos da
Sanasa
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00

Venda da
Folha
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
-

Amortização de
Superávit
-

Aporte de
Imóveis

Resultado no Ano
(R$)
-

173.241.479,72
180.213.515,17
187.255.392,45
254.471.347,07
201.928.026,22
209.653.346,84
217.645.431,86
225.882.109,07
294.328.752,73
242.941.746,56
251.670.825,07
260.461.363,24
269.254.709,33
337.988.923,23
286.599.847,64
295.022.011,90
303.189.878,32
311.039.350,95
378.509.164,07
325.542.295,07
332.087.770,38
338.102.793,21
343.554.963,58
408.424.096,14
352.702.859,11
356.396.817,71
359.524.531,62
362.117.071,32
424.216.339,32
365.872.602,01
367.142.057,22
368.084.537,12
368.760.930,42

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
5.917.074.575,65
6.351.722.297,57
6.812.101.748,82
7.359.493.471,09
7.877.879.716,57
8.426.281.891,22
9.006.257.444,41
9.619.408.623,59
10.327.371.947,14
11.014.390.687,42
11.739.680.312,05
12.504.947.928,70
13.311.915.398,97
14.222.316.684,35
15.120.476.149,42
16.065.678.635,74
17.059.692.695,40
18.104.298.832,25
19.261.292.846,11
20.415.070.733,57
21.625.006.545,49
22.892.984.620,16
24.220.937.922,40
25.670.862.349,20
27.127.412.289,32
28.650.287.835,48
30.241.774.744,02
31.904.288.129,33
33.700.388.858,22
35.515.378.181,14
37.409.681.500,15
39.386.382.341,77
41.448.757.712,88
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CENÁRIO COM APORTE DE IMÓVEIS NO MONTANTE DE R$ 250 MILHÕES
Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062

Despesas
Previdenciais
(R$)
645.417.747,16
637.114.651,15
627.855.585,50
617.637.693,60
624.937.063,26
618.910.675,85
609.432.552,91
603.624.735,48
595.936.712,45
588.337.969,74
582.905.901,01
573.183.831,75
564.887.442,14
554.764.328,28
544.950.227,71
535.440.183,00
526.880.944,31
518.135.695,70
509.152.649,52
499.447.231,32
491.476.959,76
483.078.388,72
476.313.128,83
467.517.930,37
459.043.938,67
451.175.767,07
442.445.214,55
434.576.273,32
425.375.182,36
413.725.707,33
401.913.124,66
390.480.275,68
378.040.970,28
365.760.846,77
352.317.813,60
339.731.754,44
327.057.859,44
314.363.482,20
302.264.433,95
290.514.617,55
279.203.091,52
268.186.440,19
257.347.540,93

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
162.919.388,46
163.409.456,52
163.836.954,51
164.197.232,45
163.442.320,27
160.669.584,34
158.996.678,82
155.081.292,80
151.498.290,40
147.340.986,22
141.553.602,95
137.431.257,11
132.127.314,13
127.183.355,45
121.766.015,39
115.749.613,82
108.927.203,29
101.891.614,85
94.715.730,45
87.693.785,69
79.707.673,36
71.818.990,70
63.151.161,39
55.497.902,67
47.810.660,18
40.035.492,40
32.890.597,32
25.602.566,36
19.324.413,17
14.646.378,64
10.504.377,60
6.618.485,65
3.763.500,57
1.319.840,68
(11.091,33)
(1.281.176,87)
(2.029.280,91)
(2.323.329,58)
(2.533.455,68)
(2.590.503,18)
(2.606.227,29)
(2.581.969,27)
(2.534.281,90)

Compensação
Previdenciária
(R$)
11.422.100,48
15.983.351,08
18.256.796,40
24.154.642,98
30.066.617,02
36.406.945,89
45.256.459,14
50.935.430,17
57.876.045,90
63.559.195,63
69.402.364,71
74.398.944,61
79.318.429,81
84.123.603,12
88.183.601,92
91.722.125,24
95.524.614,98
98.592.200,07
101.554.250,42
103.577.060,12
105.072.197,39
105.821.640,95
106.078.824,38
105.944.455,75
105.139.314,86
103.735.277,71
101.850.769,88
99.787.034,78
97.337.084,93
94.694.664,14
91.715.654,45
88.573.533,65
85.282.051,55
81.839.052,87
78.272.756,61
74.600.440,46
70.838.892,02
67.006.556,71
63.123.302,55

Fluxo Livre da
Dívida Ativa
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

Imposto de
Renda Retido na
Fonte
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00

Dividendos da
Sanasa
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00

Venda da Folha

Amortização de
Superávit

60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
-

15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
10.282.804,72
-

Aporte de
Imóveis
250.000.000,00
-

Resultado no Ano
(R$)
112.925.848,38
(128.280.987,55)
(118.594.423,91)
(108.016.254,08)
(104.648.435,43)
3.166.466,64
(46.754.870,62)
(38.964.592,62)
(28.947.597,96)
(19.165.830,56)
49.328.368,17
607.062,61
10.540.124,97
21.402.429,88
31.642.359,47
100.132.582,51
41.647.493,51
37.879.522,27
43.746.682,85
49.968.679,61
113.755.328,58
57.332.802,05
58.392.282,97
61.557.032,41
63.838.918,89
124.681.366,27
66.524.207,15
66.970.748,79
69.088.545,66
74.655.949,02
140.442.022,82
85.925.244,75
93.059.615,22
100.253.658,05
109.386.749,51
177.560.602,34
126.194.911,20
135.152.241,08
143.474.866,98
151.495.319,74
219.029.573,21
166.238.147,25
173.241.479,72

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
800.546.606,08
706.689.122,59
618.482.330,95
537.060.817,11
455.505.996,81
478.259.221,31
452.069.497,21
432.543.892,97
422.195.682,41
421.184.266,20
488.623.557,81
510.241.433,40
542.721.940,01
587.461.413,31
644.364.613,55
772.204.874,45
847.057.177,55
921.360.158,45
1.004.725.328,12
1.097.897.196,83
1.258.862.104,87
1.370.325.977,43
1.487.642.277,43
1.613.167.927,78
1.746.373.067,56
1.946.148.475,74
2.096.357.067,34
2.253.471.170,03
2.419.458.976,00
2.598.151.660,99
2.850.314.205,23
3.058.802.960,81
3.283.391.103,34
3.524.830.578,84
3.785.785.043,24
4.126.134.402,44
4.429.753.092,94
4.755.384.717,02
5.103.341.126,83
5.474.280.115,02
5.928.703.733,17
6.349.876.140,95
6.796.162.294,73
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Ano
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

Despesas
Previdenciais
(R$)
246.538.147,24
235.665.353,98
224.643.319,59
213.425.167,38
202.003.595,64
190.400.874,06
178.658.418,76
166.828.235,55
154.969.352,76
143.145.857,77
131.424.635,98
119.875.429,50
108.570.495,75
97.582.958,60
86.985.342,16
76.847.857,59
67.236.287,99
58.210.429,20
49.822.801,21
42.117.097,44
35.126.102,79
28.869.355,34
23.351.538,36
18.562.450,35
14.477.801,68
11.059.836,26
8.258.568,25
6.014.481,58
4.261.811,14
2.931.245,47
1.952.225,19
1.255.453,04

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
(2.458.590,55)
(2.368.629,54)
(2.268.488,31)
(2.161.355,80)
(2.049.412,43)
(1.934.143,44)
(1.816.606,34)
(1.697.651,17)
(1.578.036,11)
(1.458.484,65)
(1.339.726,51)
(1.222.524,43)
(1.107.667,62)
(995.946,54)
(888.138,72)
(784.987,68)
(687.184,62)
(595.347,61)
(510.012,92)
(431.637,24)
(360.576,39)
(297.047,29)
(241.096,78)
(192.598,26)
(151.263,24)
(116.657,97)
(88.232,15)
(65.351,94)
(47.336,06)
(33.479,10)
(23.079,07)
(15.469,12)

Compensação
Previdenciária
(R$)
59.210.252,96
55.289.375,98
51.383.154,97
47.514.549,41
43.706.354,92
39.980.449,37
36.357.134,18
32.854.639,45
29.489.135,42
26.275.167,49
23.225.725,72
20.352.663,27
17.667.086,59
15.178.752,78
12.895.492,77
10.822.723,58
8.962.823,56
7.314.940,88
5.875.109,20
4.636.505,07
3.589.472,39
2.721.366,20
2.016.731,27
1.457.907,72
1.025.882,63
701.025,85
463.871,72
296.172,84
181.749,22
106.781,79
59.841,37
31.852,59

Fluxo Livre da
Dívida Ativa
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

Imposto de
Renda Retido na
Fonte
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00

Dividendos da
Sanasa
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00

Venda da Folha

Amortização de
Superávit

60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
-

-

Aporte de
Imóveis

Resultado no Ano
(R$)
-

180.213.515,17
187.255.392,45
254.471.347,07
201.928.026,22
209.653.346,84
217.645.431,86
225.882.109,07
294.328.752,73
242.941.746,56
251.670.825,07
260.461.363,24
269.254.709,33
337.988.923,23
286.599.847,64
295.022.011,90
303.189.878,32
311.039.350,95
378.509.164,07
325.542.295,07
332.087.770,38
338.102.793,21
343.554.963,58
408.424.096,14
352.702.859,11
356.396.817,71
359.524.531,62
362.117.071,32
424.216.339,32
365.872.602,01
367.142.057,22
368.084.537,12
368.760.930,42

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
7.268.610.788,57
7.768.416.444,93
8.356.929.699,13
8.918.205.702,42
9.511.341.894,47
10.137.975.027,79
10.799.790.063,06
11.558.509.788,50
12.298.467.455,96
13.078.972.381,64
13.901.829.557,28
14.768.862.937,58
15.741.912.967,12
16.705.415.072,35
17.718.769.932,36
18.783.866.917,77
19.902.612.546,18
21.136.934.049,74
22.371.364.508,95
23.665.420.953,22
25.021.136.847,42
26.440.600.695,43
27.985.970.621,47
29.542.070.217,31
31.168.776.054,36
32.868.557.956,32
34.644.023.019,76
36.557.932.348,93
38.495.796.041,95
40.518.257.328,98
42.628.626.931,24
44.830.418.819,70
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ANEXO III: PROJEÇÕES ATUARIAIS FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS FUNDO
FINANCEIRO

Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078

CI 5334

269.520.522,52
273.055.515,91
276.814.114,77
457.418.688,93
494.670.475,32
530.114.844,05
565.663.471,98
598.396.339,34
633.165.560,58
662.741.385,45
688.581.339,26
708.954.887,56
728.024.837,83
743.806.556,57
757.609.086,98
764.631.512,73
767.751.760,74
769.354.681,29
768.725.679,52
766.306.034,30
759.881.202,33
748.829.223,71
736.449.595,68
722.074.248,33
705.123.894,21
686.540.873,60
666.035.679,13
644.057.509,11
620.416.583,82
595.687.600,31
569.440.892,39
541.852.570,07
513.419.451,63
484.036.660,48
453.867.530,78
423.210.415,79
392.242.534,96
361.211.645,64
330.372.624,00
300.047.776,62
270.440.290,65
241.849.877,15
214.537.424,37
188.738.595,96
164.653.831,61
142.439.898,20
122.193.077,29
103.945.658,15
87.676.224,90
73.322.164,51
60.786.686,81
49.932.729,65
40.633.600,65
32.746.911,60
26.121.468,96
20.599.623,29
16.062.157,90
12.379.636,16
9.435.181,59

Receitas de
Contribuições
(R$)
175.041.062,43
175.659.448,21
176.190.369,26
181.420.842,63
168.132.015,18
155.360.024,32
142.428.154,23
130.117.899,95
116.990.082,50
105.248.805,68
94.541.518,94
85.562.709,89
76.751.734,52
68.852.303,68
61.190.391,33
55.628.678,08
51.231.439,82
46.840.470,69
42.889.318,51
39.068.184,66
36.251.991,73
34.659.679,31
32.967.497,30
31.407.680,73
30.211.769,69
28.998.893,42
27.904.007,77
26.726.251,47
25.582.419,92
24.231.158,90
22.934.171,87
21.674.108,33
20.276.507,32
18.886.008,57
17.520.939,43
16.143.903,06
14.791.153,90
13.466.445,42
12.179.074,45
10.906.973,59
9.693.910,24
8.534.496,81
7.439.344,47
6.417.931,40
5.478.173,78
4.625.927,93
3.864.094,11
3.192.393,77
2.608.015,63
2.106.415,79
1.681.486,91
1.324.372,23
1.029.285,23
789.227,58
596.626,04
442.969,57
323.984,15
233.812,58
167.070,81

Compensação
Previdenciária
(R$)
46.659.900,07
52.694.768,86
58.010.028,89
62.943.787,99
67.313.759,24
71.027.371,34
75.124.797,40
77.871.167,41
79.573.228,10
80.848.815,26
81.511.402,47
82.041.599,21
82.089.199,79
81.726.204,11
81.215.595,23
80.313.546,06
79.178.037,67
77.848.758,23
76.291.377,60
74.566.507,72
72.715.092,38
70.688.284,56
68.493.510,95
66.059.895,09
63.463.317,47
60.709.672,35
57.849.985,62
54.845.727,14
51.724.329,81
48.536.203,19
45.266.646,84
41.962.003,72
38.647.793,49
35.351.958,66
32.101.257,29
28.922.059,05
25.839.922,44
22.879.246,80
20.063.062,95
17.412.747,50
14.947.046,83
12.681.337,23
10.627.167,64
8.791.454,69
7.175.897,29
5.776.834,17
4.585.828,04
3.590.453,75
2.774.395,07
2.118.123,50
1.600.489,26
1.199.871,34
895.264,23
667.287,35
498.750,11
375.191,92

Resultado no Ano (R$)
(94.479.460,09)
(97.396.067,69)
(100.623.745,51)
(229.337.946,23)
(273.843.691,27)
(316.744.790,84)
(360.291.529,77)
(400.964.680,16)
(445.148.106,74)
(482.367.782,36)
(516.168.652,92)
(543.818.949,57)
(570.424.288,04)
(593.442.850,42)
(614.377.096,44)
(626.913.634,86)
(634.794.116,81)
(641.298.615,37)
(645.522.814,95)
(648.059.811,96)
(645.780.452,37)
(637.878.166,80)
(628.915.590,65)
(617.951.475,21)
(604.223.839,96)
(589.048.469,22)
(572.071.776,27)
(553.867.940,17)
(534.124.491,55)
(513.606.455,79)
(491.660.993,38)
(468.454.131,93)
(444.606.741,12)
(419.884.005,07)
(394.384.587,63)
(368.418.719,25)
(342.099.422,40)
(315.643.942,93)
(289.271.490,50)
(263.300.880,59)
(237.867.133,61)
(213.252.317,40)
(189.685.332,40)
(167.373.617,73)
(146.494.320,59)
(127.186.802,63)
(109.537.528,48)
(93.577.367,08)
(79.291.375,10)
(66.629.920,69)
(55.514.746,15)
(45.833.962,35)
(37.486.191,92)
(30.357.194,75)
(24.324.971,59)
(19.261.389,49)
(15.070.886,40)
(11.647.073,46)
(8.892.918,86)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
35.017.887,56
(60.872.410,97)
(100.623.745,51)
(229.337.946,23)
(273.843.691,27)
(316.744.790,84)
(360.291.529,77)
(400.964.680,16)
(445.148.106,74)
(482.367.782,36)
(516.168.652,92)
(543.818.949,57)
(570.424.288,04)
(593.442.850,42)
(614.377.096,44)
(626.913.634,86)
(634.794.116,81)
(641.298.615,37)
(645.522.814,95)
(648.059.811,96)
(645.780.452,37)
(637.878.166,80)
(628.915.590,65)
(617.951.475,21)
(604.223.839,96)
(589.048.469,22)
(572.071.776,27)
(553.867.940,17)
(534.124.491,55)
(513.606.455,79)
(491.660.993,38)
(468.454.131,93)
(444.606.741,12)
(419.884.005,07)
(394.384.587,63)
(368.418.719,25)
(342.099.422,40)
(315.643.942,93)
(289.271.490,50)
(263.300.880,59)
(237.867.133,61)
(213.252.317,40)
(189.685.332,40)
(167.373.617,73)
(146.494.320,59)
(127.186.802,63)
(109.537.528,48)
(93.577.367,08)
(79.291.375,10)
(66.629.920,69)
(55.514.746,15)
(45.833.962,35)
(37.486.191,92)
(30.357.194,75)
(24.324.971,59)
(19.261.389,49)
(15.070.886,40)
(11.647.073,46)
(8.892.918,86)
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Ano
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

Despesas
Previdenciais
(R$)
7.116.533,83
5.318.954,70
3.947.449,52
2.917.099,42
2.156.026,65
1.603.312,23
1.205.190,14
916.546,87
704.885,93
545.079,48
420.899,84
322.299,45
243.393,91
180.661,04
131.503,28
93.644,43
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Receitas de
Contribuições
118.670,72
(R$)
84.079,88
59.587,30
42.314,58
30.221,74
21.838,27
16.008,89
11.861,00
8.860,79
6.606,52
4.881,23
3.560,73
2.566,81
1.838,27
1.313,27
933,45

Compensação
Previdenciária
284.932,10
(R$)
218.735,26
169.554,23
132.228,51
103.175,27
80.041,90
61.356,77
46.226,06
34.082,30
24.497,97
17.083,62
11.489,49
7.409,82
4.553,96
2.642,95
1.431,28

Resultado no Ano (R$)
(6.712.931,01)
(5.016.139,56)
(3.718.307,99)
(2.742.556,32)
(2.022.629,63)
(1.501.432,06)
(1.127.824,48)
(858.459,80)
(661.942,84)
(513.974,99)
(398.934,99)
(307.249,22)
(233.417,27)
(174.268,81)
(127.547,06)
(91.279,70)

Resultado Acum.
Capitalizado
(Fundo
(6.712.931,01)
de Previdência)
(R$)
(5.016.139,56)
(3.718.307,99)
(2.742.556,32)
(2.022.629,63)
(1.501.432,06)
(1.127.824,48)
(858.459,80)
(661.942,84)
(513.974,99)
(398.934,99)
(307.249,22)
(233.417,27)
(174.268,81)
(127.547,06)
(91.279,70)
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1.

APRESENTAÇÃO

O ordenamento jurídico que disciplina os Regimes Próprios de Previdência Social da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstanciada nas Emendas
Constitucionais nºs 20, de 15/12/98, 41, de 19/12/2003, 47, de 05/07/2005, 70, de
29/03/2012 e 88, de 07/05/2015, nas Leis nºs 10.887, de 18/06/2004, e 9.717, de
27/11/98, e demais normativos do Ministério da Economia (ME), instituiu um conjunto
de ações de cunho financeiro, econômico e atuarial a serem observadas pelos entes
federativos.
A exigência de realização de estudo atuarial com o objetivo de monitorar o equilíbrio
econômico-financeiro presente e futuro dos respectivos regimes próprios visa assegurar
a necessária solvência para o cumprimento das obrigações previdenciárias que lhes são
pertinentes.
O estudo atuarial, conforme estabelecido na Lei nº 9.717/98, deve ser efetuado em cada
exercício, de forma a serem mensuradas as variações nas hipóteses atuariais, nos dados
financeiros e cadastrais ocorridas no período. Dessa forma, esta reavaliação atuarial
contempla a atualização da análise das obrigações e dos direitos futuros concernentes ao
RPPS do município de Campinas - SP, cabendo o estudo da sua dimensão e do seu
comportamento ao longo do período de 75 anos estimados pela legislação para operação
do referido regime.
Neste documento estão retratados os resultados da reavaliação atuarial com posição em
31/12/2019, referentes à proposta de monetização de ativos denominada Proposta 04.
2.

OBJETIVO

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


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



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



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



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



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

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

CONDIÇÕES DE CONCESSÃO E VALORES DOS BENEFÍCIOS AMPARO LEGAL

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


Constituição Federal, art. 40;



Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais
nº 20/98, nº 41/03, nº 47/05, nº 70/12 e nº 88/15;
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Lei Complementar nª 152, de 03 de dezembro de 2015;
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Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004;



Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998;



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

4.



Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999;



Decreto 3.112, de 06 de julho de 1999;



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



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



Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);



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



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



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



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



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



Legislação Municipal que rege a matéria.

BENEFÍCIOS ASSEGURADOS

Os benefícios assegurados pelo Instituto são:


Aposentadoria por tempo de contribuição;



Aposentadoria por idade;



Aposentadoria por invalidez;



Aposentadoria compulsória; e



Pensão por morte.

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

ELEGIBILIDADES PARA A APOSENTADORIA PROGRAMADA

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


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



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



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



10 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



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

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


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



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



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


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



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

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


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



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



20 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



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

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


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



25 anos de efetivo exercício no serviço público;



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



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

PREMISSAS ATUARIAIS

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


Taxa anual de juros real a ser utilizada na determinação dos valores presentes
atuariais das obrigações e receitas futuras do regime próprio, bem como nas
projeções de ganhos financeiros futuros do patrimônio do regime próprio:
4,30% a.a., para ambos os planos;



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



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



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



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



Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas;



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



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



Crescimento Salarial por Produtividade: não há;



Crescimento Real dos Benefícios: sem crescimento anual;



Fator de Capacidade Salarial: 0,9765;



Fator de Capacidade de Benefícios: 0,9765;



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



Reposição do Contingente de Servidores Ativos: não usada;



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



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



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

7.

REGIMES ATUARIAIS

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

DESCRIÇÃO DO CADASTRO

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

CI 5334

7

9.

ESTATÍSTICAS DO UNIVERSO DE SEGURADOS DO RPPS

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

Previdenciário-Ativos
Previdenciário-Aposentados
Previdenciário-Pensionistas

7.166
7.508
1.710

REMUNERAÇÃO
MÉDIA
R$ 4.417,07
R$ 7.092,56
R$ 5.246,58

Financeiro-Ativos
Financeiro-Aposentados
Financeiro-Pensionistas

7.108
865
380

R$ 6.217,20
R$ 7.152,59
R$ 4.749,94

GRUPO

QUANTIDADE

IDADE MÉDIA
39,9
67,8
72,9
51,5
51,2
39,0

10. CONSISTÊNCIA DOS DADOS
Os dados utilizados nesta reavaliação atuarial foram submetidos aos processos usuais de
análise e crítica de dados.
As informações foram analisadas através de testes de consistência e consideradas de boa
qualidade.
Os dados relativos ao tempo de contribuição para outros regimes dos servidores ativos
que não foram informados pelo instituto tiveram que ser estimados com base nas
disposições legais pertinentes.
11. PASSIVO ATUARIAL
O Quadro seguinte apresenta o balanço atuarial calculado com base nas regras de
cálculo, elegibilidades e nas alíquotas listadas a seguir.
O balanço atuarial contempla apenas os benefícios estruturados em regime financeiro de
capitalização.
O plano de custeio utilizado no cálculo da situação atuarial do Instituto é composto
pelas seguintes alíquotas:
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14,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração
de contribuição;



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



26,00% para o município, incidentes sobre as remunerações de contribuição dos
servidores ativos, a título de contribuição normal, acrescidos de 2,00% para
custeio administrativo.
Tabela 1: Balanço Atuarial – Plano Previdenciário
GERAÇÃO ATUAL

RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (A) =
(A.2 + A.3 – A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (B) =
(B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos (Atuais
Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)
VALOR PRESENTE DOS FLUXOS DE ATIVOS (C)
Fluxo livre da Dívida Ativa
Imposto de Renda Retido na Fonte
Dividendos da Sanasa
Venda da folha
Amortização do superávit
Aporte de imóveis
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)
SUPERÁVIT ATUARIAL (D + C - A - B)
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COM APORTE DE IMÓVEIS COM APORTE DE IMÓVEIS
DE R$ 100 MILHÕES
DE R$ 250 MILHÕES
9.555.283.802,51
9.555.283.802,51
11.659.015,49

11.659.015,49

2.052.678.475,10
1.971.885.617,92
80.792.857,18
3.010.642.880,50
2.492.742.897,52
517.899.982,98
353.950.490,94
1.300.255.880,85

2.052.678.475,10
1.971.885.617,92
80.792.857,18
3.010.642.880,50
2.492.742.897,52
517.899.982,98
353.950.490,94
1.300.255.880,85

9.543.624.787,02

9.543.624.787,02

9.543.624.787,02

9.543.624.787,02

7.659.066.170,24
2.332.849.757,78
448.291.141,00
0,00

7.659.066.170,24
2.332.849.757,78
448.291.141,00
0,00

11.410.111.485,56
11.133.393.175,43
0,00
0,00
0,00
180.841.033,05
95.877.277,09

11.553.927.401,19
11.133.393.175,43
0,00
0,00
0,00
180.841.033,05
239.693.192,71

659.272.059,15

659.272.059,15

2.514.099.742,20

2.657.915.657,83
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Tabela 2: Balanço Atuarial – Plano Financeiro
GERAÇÃO ATUAL
RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (A) =
(A.2 + A.3 – A.1 - A.4)
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)
Valor Presente das Contribuições sobre Salários
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)
Valor Presente das Aposentadorias
Valor Presente das Pensões
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (B) =
(B.1 - B.2)
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos (Atuais
Aposentados e Pensionistas) (B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)
VALOR PRESENTE DOS PARCELAMENTOS (C)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)
DÉFICIT ATUARIAL (D + C - A - B)

AMBOS OS CENÁRIOS
6.355.524.772,50
4.690.508.520,33
1.533.901.163,92
1.254.992.060,83
278.909.103,09
6.852.118.831,30
5.726.336.475,11
1.125.782.356,19
231.629.194,87
859.338.341,92
1.665.016.252,17
1.665.016.252,17
1.231.724.877,74
509.539.710,24
76.248.335,81
0,00
0,00
124.158.530,82
-6.231.366.241,68

O Valor Presente dos Benefícios Futuros representa o somatório dos benefícios futuros
prometidos aos servidores e seus dependentes, quer estejam adquiridos ou não,
fundados ou não. Refere-se, pois, ao montante de recursos que deve estar reunido numa
determinada data para assegurar o pagamento de todos os benefícios prometidos a esses
segurados no futuro sem que haja a necessidade de qualquer outra contribuição
adicional ao plano.
O Valor Presente das Contribuições Futuras, por sua vez, representa o somatório das
contribuições futuras, a serem pagas pelos segurados e pelo ente municipal, devendo ser
suficiente para amortizar o correspondente ao Valor Presente dos Benefícios Futuros
desses indivíduos, considerando o período de atividade do servidor e o patrimônio
líquido existente na data da avaliação atuarial. Nos valores presentes das contribuições
futuras estão inseridas, ainda, as contribuições que serão arrecadadas dos aposentados e
pensionistas, pois segundo as determinações da Emenda Constitucional nº 41, esses
CI 5334
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grupos deverão pagar contribuições sobre a parcela dos benefícios que exceder ao teto
do RGPS.
A reserva matemática ou passivo atuarial representa a obrigação do fundo de
previdência para com os seus segurados e dependentes até a extinção da massa. Em
outras palavras, a reserva matemática é o montante que já deveria estar constituído no
regime de previdência se todas as hipóteses e premissas da avaliação atuarial tivessem
sido confirmadas na prática e se as contribuições normais e suplementares tivessem sido
corretamente aportadas. O confronto entre a reserva matemática e o valor do ativo
líquido do plano resultará na situação atuarial do regime de previdência, que poderá ser
superavitária, deficitária ou nula.
Os resultados foram agrupados em Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos,
sendo que o primeiro grupo representa os direitos e obrigações do regime de
previdência para com os indivíduos que ainda não estão em gozo de benefícios,
compostos pelos atuais servidores ativos e seus dependentes, bem como pelos futuros
servidores ativos. O grupo dos benefícios concedidos se refere aos atuais aposentados e
pensionistas, que já estão em gozo de benefícios.
O patrimônio líquido representa o total dos saldos de investimentos destinados aos
pagamentos de benefícios previdenciais e, na posição de 31/12/2018, eram de
R$ 659.272.059,15 para o Plano Previdenciário e de R$ 124.158.530,82 referente ao
Plano Financeiro.
Os resultados da avaliação atuarial demonstram ser possível refazer os parâmetros da
segregação, migrando do Plano Financeiro para o Plano Previdenciário aposentados e
pensionistas com idades iguais ou superiores a 60 anos.
Após a migração os resultados do plano serão:
a) Cenário com aporte de R$ 100 milhões em imóveis em 2020: superávit de
R$ 2.514.099.742,20, que representa 26,31% das provisões matemáticas do
Plano Previdenciário; e
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b) Cenário com aporte de R$ 250 milhões em imóveis em 2020: superávit de
R$ 2.657.915.657,83, que representa 27,82% das provisões matemáticas do
Plano Previdenciário.
O art. 60 da Portaria SPrev nº 464/2018, estabelece que deverá remanescer uma margem
de superávit no Plano Previdenciário para a revisão de segregação, estabelecendo-se que
essa margem seria de 15% dos recursos garantidores. Os resultados aqui apresentados
apresentaram margens acima desse patamar, tendo se buscado otimizar a escolha da
idade de corte de forma a propiciar solvência atuarial no Plano Previdenciário.
Além de observar o patamar mínimo legal, a análise para escolha dos parâmetros da
segregação tomou por premissa que o saldo patrimonial do Plano Previdenciário não
poderia se tornar negativo em nenhum ano futuro da projeção atuarial. Essa premissa
assegura que, além do equilíbrio atuarial, ocorra o equilíbrio financeiro do plano de
benefícios.
12. PARECER ATUARIAL
A reavaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município
de Campinas revelou a existência de um déficit atuarial, em relação à geração atual de
segurados, evidenciando a insuficiência do custeio atual frente às obrigações
previdenciárias assumidas pelo referido regime.
O estudo atuarial ora em curso objetivou analisar cenários de aportes de ativos para o
equacionamento do déficit financeiro e atuarial do RPPS, através da capitalização do
Plano Previdenciário e da recepção de segurados e obrigações do Plano Financeiro,
conforme permitido pela Portaria SPrev nº 464/2019.
No desenvolvimento da presente reavaliação foram utilizadas as premissas e hipóteses
atuariais relacionadas nesta avaliação atuarial, bem como a legislação constitucional,
federal e municipal que regulam o funcionamento dos regimes de previdência dos
servidores públicos e, em especial, do RPPS do município de Campinas.
O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de
segurados vinculado ao plano de benefícios, sendo todas as informações referentes a
dezembro de 2019.
CI 5334
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As alíquotas utilizadas no presente relatório foram:
a) 26,00% do município, incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, a
título de contribuição normal, acrescido de 2,00% para custeio administrativo;
b) 14,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração
de contribuição; e
c) 14,00% dos servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do
benefício que excede ao teto do RGPS.
Os resultados desta avaliação atuarial demonstraram ser possível a redefinição dos
parâmetros da segregação em vigor, estabelecendo-se dois parâmetros adicionais: a) que
sejam vinculados ao Plano Previdenciário os grupos de aposentados e pensionistas; e b)
que os integrantes dos referidos grupos tenham idades iguais ou superiores a 56 anos.
A economia relativa à folha mensal de benefícios dos segurados migrantes será de R$
52.901.178,45, em aposentadorias, e de R$ 8.928.862,19, referente aos pensionistas,
totalizando uma economia mensal de R$ 61.830.040,64.
Os modelos previdenciários são arranjos concebidos para longo período de maturação e,
portanto, requerem planejamento de igual dimensão e ajustes imediatos, tão logo sejam
identificados problemas estruturais ou conjunturais que venham a desequilibrar
financeira, econômica e atuarialmente o regime. Assim, a manutenção do equilíbrio de
um fundo previdenciário requer constante e contínuo monitoramento das obrigações do
ente federativo e sua justa fundação.
Neste ponto a Constituição Federal determinou, com a modificação introduzida pela
Emenda Constitucional nº 20/98, o alcance e a manutenção do equilíbrio atuarial de
todos os regimes previdenciários de entes públicos, sendo ratificada pela
regulamentação dos regimes de previdência dos servidores públicos, consoante a Lei
nº 9.717/98.
Este é o nosso parecer.
São Paulo/SP, 17 de fevereiro de 2020.
Antonio Mário Rattes de Oliveira
Atuário - MIBA nº 1.162
CI 5334
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GLOSSÁRIO
Avaliação Atuarial – estudo técnico baseado em levantamento de dados estatísticos por
meio do qual o atuário procura mensurar os recursos necessários à garantia dos
benefícios oferecidos pelo plano.
Compensação Previdenciária (Comprev) – mecanismo que permite preservar em um
Regime de Previdência, pelo seu caráter contributivo, a responsabilidade pelo
pagamento de um benefício previdenciário. Consiste no acerto financeiro entre o
Regime Geral de Previdência (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência dos
servidores (RPPS) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Custo Normal – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste no “valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do
RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros e método de
financiamento adotado, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e
a data de início dos benefícios”.
Custo Suplementar – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste no “valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente
calculadas, destinadas à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de
déficits gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição,
inadequação da metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a
insuficiência de ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas
previdenciárias”.
Custo Total para o Ente – consiste na soma dos valores despendidos pelo Tesouro do
Ente, independente da sua nomenclatura, para cobrir os custos previdenciários geridos
por seu RPPS a cada exercício.
Déficit Atuarial – indica, na dada da avaliação atuarial correspondente, a insuficiência
de cobertura do patrimônio do plano frente ao valor das obrigações futuras do plano,
expressas pelas suas provisões matemáticas.
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Equilíbrio Atuarial – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste na “garantia de equivalência, a valor Presente, entre o fluxo das receitas
estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, em longo prazo”.
Equilíbrio Financeiro – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de
2008, consiste na “garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações
do RPPS em cada exercício financeiro”.
Geração Atual – representa o universo dos atuais segurados do plano de benefícios,
incluindo ativos, assistidos e beneficiários.
Geração Futura – representa o universo de futuros segurados do plano de benefícios,
assim estimado para ingressarem em data posterior ao da avaliação, seguindo hipóteses
para sua estimação.
Nota Técnica Atuarial (NTA) – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de
dezembro de 2008, consiste no “documento exclusivo de cada RPPS que descreve de
forma clara e precisa as características gerais dos planos de benefícios, a formulação
para o cálculo do custeio e das reservas matemáticas previdenciárias, as suas bases
técnicas e premissas a serem utilizadas nos cálculos, contendo, no mínimo, os dados
constantes do Anexo desta Portaria”.
Plano de Custeio – conforme definição da Portaria MPS n° 403, de dezembro de 2008,
consiste na “definição das fontes de recursos necessárias para o financiamento dos
benefícios oferecidos pelo Plano de Benefícios e taxa de administração, representadas
pelas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem pagas pelo Ente federativo,
pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas ao respectivo RPPS e aportes
necessários ao alcance do equilíbrio financeiro e atuarial, com detalhamento do custo
normal e suplementar”.
Plano de Equacionamento – documento técnico, de responsabilidade do atuário, no
qual descreve as regras para equacionamento de déficit atuarial, incluindo critérios,
alíquotas de contribuição extraordinária de participantes e de assistidos, forma e
extensão de pagamento destas contribuições. Referido plano deve refletir, na data da
avaliação, o valor Presente do fluxo de contribuições futuras.
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Plano Financeiro – corresponde ao fluxo financeiro de pagamentos em regime de
repartição (orçamentário) após segmentação de massa.
Premissas Atuariais – conjunto de parâmetros ou premissas, podendo ser divididas em
hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, extraídas das
características dos participantes e assistidos e do próprio plano de benefícios, e
utilizadas pelo atuário na avaliação atuarial com a finalidade de calcular as provisões
matemáticas.
Provisões Matemáticas (ou reservas matemáticas) – obrigações previdenciárias do
plano, consiste do valor Presente atuarial do plano de benefícios, deduzidas de valores
Presentes a constituir.
Regime de Origem – segundo definição da Portaria MPAS n° 6.209, de 16 de
dezembro de 1999, consiste no “regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor
público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão
para seus dependentes”.
Regime de Repartição Simples (RRS) – consiste em um regime de financiamento de
seguridade em que não há formação de reservas, sendo a totalidade da despesa
previdenciária custeada pela receita previdenciária, além do repasse para cobertura da
insuficiência financeira feita pelo Tesouro do respectivo Ente, no caso de apresentar
déficit financeiro no exercício.
Regime Financeiro de Capitalização (RFC) – Regime que objetiva fixar taxas de
custeio uniformes por um período de tempo capazes de garantir a geração de receitas
equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios
iniciados durante o mesmo período de tempo.
Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura (RCC) – Regime que
objetiva fixar taxas de custeio capazes de garantir a geração de receitas equivalentes ao
fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados no
exercício.
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – é o regime obrigatório para todos
trabalhadores que exercem atividades remuneradas que abrangem as empresas privadas
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e todas as pessoas que trabalham por conta própria e contribuem para a previdência
(INSS). Este Regime possui caráter contributivo e de filiação obrigatória. Dentre os
contribuintes, encontram-se os empregadores, empregados assalariados, domésticos,
autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais. O Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) tem suas políticas elaboradas pelo Ministério da Fazenda
(MF) e executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal a
ele vinculada.
Regime Instituidor – segundo definição da Portaria MPAS n° 6.209, de 16 de
dezembro de 1999, consiste no “regime previdenciário responsável pela concessão e
pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado,
servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição
devidamente certificado pelo regime de origem, com base na contagem recíproca
prevista no art. 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”.
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – regimes instituídos por entidades
públicas –Institutos de Previdência ou Fundos Previdenciários – de filiação obrigatória
para os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Repasse para cobertura da insuficiência financeira – consiste no repasse financeiro
do Ente para o RPPS para pagamento do custo suplementar do plano, quando em déficit
financeiro.
Segmentação de massas ou segregação de massas – conforme definição da Portaria
MPS n° 403, de dezembro de 2008, consiste na “separação dos segurados vinculados ao
RPPS em grupos distintos que integrarão o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário”.
Solvência Atuarial (patrimonial ou econômica) – situação na qual o plano de
benefícios reúne, em determinada data de avaliação, patrimônio de cobertura suficiente
para honrar todas as obrigações futuras do plano de benefícios.
Solvência Financeira – situação na qual o plano de benefícios reúne, em todas as datas
futuras da análise, patrimônio líquido suficiente para honrar o fluxo de obrigações do
plano de benefícios.
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Superávit Atuarial (superávit técnico) – indica, na dada da avaliação atuarial
correspondente, a suficiência de cobertura do patrimônio do plano frente ao valor das
provisões matemáticas.
Taxa de juros atuarial (taxa real anual de juros) – traduz a expectativa de retorno
dos investimentos no mercado, dentro da perspectiva de longo prazo, deduzidas as
despesas com a administração de investimentos, comissões de corretagem, custódia,
tributos, perdas e todo e qualquer custo ou ônus incidente sobre o retorno ou sobre o
principal desses investimentos.
Testes de Aderência – compreende estudos técnicos com o emprego de metodologias
estatísticas e atuariais que visam certificar a validade do emprego de premissas e
hipóteses nas avaliações atuariais.
Transposição entre Regimes – consiste na transposição do regime jurídico de
contratação de determinados órgãos da administração pública de celetista para
estatutário, ou vice-versa, para se verificar a adequabilidade jurídica, econômica,
financeira e atuarial do regime.
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ANEXO

I:

PROJEÇÕES

ATUARIAIS

QUANTITATIVOS

–

PLANOS

PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO
PLANO PREVIDENCIÁRIO
Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
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Ativos
6.831
6.805
6.777
6.748
6.688
6.540
6.433
6.243
6.052
5.845
5.576
5.366
5.130
4.901
4.660
4.401
4.118
3.846
3.551
3.266
2.948
2.639
2.308
2.024
1.751
1.470
1.212
956
737
570
425
299
201
122
80
42
21
11
4
2
2
1
-

Futuros
Aposentados
316
426
495
642
790
952
1.174
1.335
1.520
1.695
1.879
2.079
2.299
2.505
2.729
2.941
3.181
3.410
3.656
3.851
4.033
4.217
4.375
4.526
4.636
4.689
4.716
4.719
4.690
4.637
4.542
4.438
4.313
4.173
4.024
3.866
3.704
3.539
3.371
3.200
3.027
2.854
2.681
2.508
2.337
2.167
2.001
1.839
1.681
1.527
1.380
1.238
1.103
976

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
17
7.342
27
7.169
37
6.989
49
6.802
61
6.608
73
6.407
85
6.199
97
5.986
109
5.766
121
5.541
131
5.312
141
5.079
151
4.842
161
4.603
170
4.363
179
4.121
188
3.880
197
3.639
205
3.401
213
3.165
220
2.933
226
2.706
231
2.484
236
2.270
239
2.062
242
1.863
243
1.673
244
1.493
243
1.322
241
1.163
238
1.014
235
877
230
751
225
636
220
533
214
441
207
360
200
288
193
227
186
175
179
132
171
96
163
68
156
46
148
29
140
17
132
10
123
5
115
2
107
1
100
0
92
0
84
0
77
0
70
0
63
56
50
-

Atuais
Pensões
1.626
1.565
1.502
1.439
1.376
1.312
1.249
1.186
1.123
1.061
1.000
940
881
824
767
713
660
609
561
514
469
427
387
349
314
280
249
220
194
169
147
126
108
91
76
63
52
42
33
26
20
15
11
8
5
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
-

Futuras
Pensões
290
428
560
688
809
923
1.031
1.131
1.224
1.309
1.386
1.454
1.515
1.566
1.609
1.644
1.670
1.688
1.699
1.702
1.699
1.689
1.673
1.652
1.627
1.599
1.568
1.535
1.500
1.466
1.432
1.399
1.367
1.336
1.308
1.282
1.257
1.234
1.213
1.193
1.174
1.155
1.135
1.115
1.092
1.068
1.040
1.009
975
936
894
848
799
748
694
639
583
527
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Ano

Ativos

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

-

Futuros
Aposentados
855
743
640
544
458
380
311
251
198
154
117
87
63
44
30
20
13

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
44
38
33
28
24
20
16
13
11
8
6
5
3
2
2
1
1

Atuais
Pensões
-

-

Futuras
Pensões
472
418
366
317
271
229
190
156
126
100
78
59
44
32
23
16
11

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
20
861
32
857
45
852
59
847
72
842
84
836
95
830
105
824
114
817
122
809
128
801
134
793
139
784
142
774
145
763
147
752
148
740
149
726
148
712
147
697
145
681
143
663
141
645
138
625
134
605
131
583
127
560
123
536
119
512
115
486
110
460
105
434
101
407
96
380
90
352
85
325
80
298
75
272
70
246
64
221
59
196
54
172
49
150

Atuais
Pensões
314
313
312
309
302
296
292
289
283
281
278
276
273
270
268
265
262
258
255
251
247
242
237
232
227
221
215
209
202
195
188
180
173
165
156
148
140
132
123
115
107
98
90

Futuras
Pensões
78
120
164
210
258
309
362
417
475
534
596
659
724
790
857
925
993
1.060
1.127
1.191
1.254
1.313
1.368
1.419
1.464
1.502
1.533
1.557
1.572
1.578
1.575
1.562
1.540
1.508
1.468
1.418
1.361
1.296
1.225
1.149
1.068
985
900

PLANO FINANCEIRO
Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
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Ativos
4.876
4.845
4.812
4.713
4.284
3.875
3.474
3.080
2.703
2.352
2.035
1.755
1.475
1.237
995
807
664
519
392
277
192
144
102
69
54
41
36
31
29
21
16
15
10
6
4
3
2
1
1
-

Futuros
Aposentados
2.114
2.480
2.823
3.155
3.477
3.778
4.051
4.285
4.479
4.668
4.810
4.951
5.033
5.065
5.092
5.095
5.081
5.029
4.935
4.828
4.706
4.560
4.405
4.237
4.065
3.884
3.706
3.521
3.331
3.143
2.954
2.762
2.572
2.383
2.197
2.015
1.839
1.667
1.503
1.345
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Ano
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

CI 5334

Ativos
-

Futuros
Aposentados
1.196
1.056
925
804
693
592
502
421
349
287
233
188
149
117
91
69
52
39
29
21
15
11
8
6
5
4
3
2
1
1
1
0

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
45
129
40
109
36
90
31
74
28
59
24
46
21
35
18
26
15
19
12
14
10
10
8
8
7
6
5
4
4
3
3
2
3
1
2
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Atuais
Pensões
83
75
68
61
54
48
42
37
32
28
24
21
18
15
13
11
9
8
6
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

Futuras
Pensões
815
731
650
572
499
431
369
314
264
221
182
149
120
96
76
59
45
35
26
20
15
11
8
6
5
4
3
2
2
1
1
1
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ANEXO II: PROJEÇÕES ATUARIAIS FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS –
PLANO PREVIDENCIÁRIO

CI 5334
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CENÁRIO COM APORTE DE IMÓVEIS NO MONTANTE DE R$ 100 MILHÕES
Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061

Despesas
Previdenciais
(R$)
793.394.645,26
784.783.983,15
775.176.687,87
764.564.189,17
771.415.229,84
764.878.624,77
754.819.697,41
748.350.499,47
739.908.655,36
731.449.516,21
725.034.859,16
714.191.384,19
704.616.714,19
693.038.898,31
681.572.720,74
670.191.961,91
659.521.837,89
648.405.010,62
636.769.734,74
624.109.791,03
612.867.310,99
600.873.751,76
590.189.921,38
577.158.028,71
564.140.959,25
551.442.569,70
537.616.385,69
524.412.611,29
509.670.159,70
492.309.517,59
474.655.792,67
457.290.625,01
438.864.033,69
420.576.690,47
401.150.011,82
382.664.903,69
364.254.363,01
346.054.440,78
328.723.070,33
312.103.409,08
296.345.682,46
281.365.212,79

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
168.284.588,75
168.757.012,87
169.165.041,52
169.503.805,92
168.725.066,54
165.925.897,94
164.223.646,35
160.275.649,97
156.656.364,04
152.458.627,65
146.626.150,13
142.453.509,20
137.093.494,03
132.087.073,61
126.600.246,72
120.506.713,81
113.598.912,95
106.469.123,14
99.189.719,68
92.054.386,36
83.944.555,83
75.921.993,44
67.110.346,78
59.303.716,54
51.453.967,43
43.508.094,11
36.185.147,67
28.712.715,02
22.244.984,71
17.373.482,10
13.035.397,30
8.951.703,47
5.897.369,73
3.252.667,19
1.719.489,47
248.121,06
(696.491,58)
(1.179.477,01)
(1.571.295,52)
(1.797.870,45)
(1.969.102,87)
(2.084.594,11)

Compensação
Previdenciária
(R$)
13.273.652,90
18.574.294,17
21.216.270,93
28.070.173,90
34.940.494,42
42.308.607,21
52.592.649,75
59.192.196,86
67.257.904,60
73.862.307,79
80.652.669,88
86.459.208,48
92.176.155,12
97.760.259,61
102.478.394,85
106.590.522,07
111.009.405,37
114.574.254,04
118.016.460,51
120.367.172,96
122.104.675,90
122.975.606,23
123.274.479,76
123.118.329,63
122.182.673,29
120.551.038,03
118.361.046,55
115.962.774,59
113.115.681,45
110.044.917,32
106.583.002,35
102.931.535,54
99.106.495,56
95.105.377,78
90.960.975,56
86.693.367,34
82.322.062,03
77.868.495,12

Fluxo Livre da
Dívida Ativa
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00

Imposto de
Renda Retido na
Fonte
-

Dividendos da
Sanasa
-

Venda da Folha

Amortização de
Superávit

-

15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
10.282.804,72
-

Aporte de
Imóveis
100.000.000,00
-

Resultado no Ano
(R$)
(9.685.849,44)
(100.602.763,20)
(90.587.439,27)
(79.636.176,18)
(73.992.303,33)
(64.954.225,59)
(53.955.573,05)
(44.580.468,51)
(32.887.589,82)
(21.258.074,26)
(10.391.852,20)
2.878.528,95
15.158.891,52
28.334.690,17
41.104.402,95
52.198.167,45
56.536.034,90
55.824.372,13
64.898.379,80
74.535.117,40
82.086.650,21
89.622.495,71
94.936.885,90
102.512.860,79
109.417.684,08
115.041.130,64
121.843.241,74
127.418.433,35
134.757.498,30
145.615.002,55
156.740.651,18
167.623.853,05
180.149.017,49
192.720.894,04
207.152.480,00
220.514.752,91
234.155.640,97
247.871.459,99
260.666.609,70
272.792.087,81
284.007.276,71
294.418.688,22

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
677.934.908,26
606.483.346,11
541.974.690,73
485.643.426,25
432.533.790,25
386.178.517,64
348.828.620,85
319.247.783,03
300.087.847,89
291.733.551,08
293.886.241,58
309.401.878,92
337.865.051,23
380.727.938,60
438.203.642,91
509.244.567,01
587.678.118,29
668.772.649,50
762.428.253,23
869.747.785,52
989.233.590,50
1.121.393.130,61
1.264.549.921,13
1.421.438.428,53
1.591.977.965,03
1.775.474.148,17
1.973.662.778,28
2.185.948.711,10
2.414.702.003,97
2.664.149.192,69
2.935.448.259,16
3.229.296.387,36
3.548.305.149,50
3.893.603.164,98
4.268.180.581,07
4.672.227.098,96
5.107.288.505,19
5.574.773.370,90
6.075.155.235,55
6.609.178.998,48
7.177.380.972,12
7.780.427.042,15
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Ano
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

Despesas
Previdenciais
(R$)
267.095.862,70
253.422.499,25
240.263.391,28
227.517.872,00
215.086.446,40
202.874.783,42
190.806.151,01
178.822.814,63
166.885.612,22
154.985.093,78
143.149.708,80
131.425.485,04
119.875.579,90
108.570.515,27
97.582.961,16
86.985.342,46
76.847.857,59
67.236.287,99
58.210.429,20
49.822.801,21
42.117.097,44
35.126.102,79
28.869.355,34
23.351.538,36
18.562.450,35
14.477.801,68
11.059.836,26
8.258.568,25
6.014.481,58
4.261.811,14
2.931.245,47
1.952.225,19
1.255.453,04

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
(2.159.356,31)
(2.187.695,29)
(2.182.731,56)
(2.148.587,87)
(2.089.654,66)
(2.010.518,15)
(1.915.486,85)
(1.808.810,76)
(1.694.855,04)
(1.577.328,81)
(1.458.327,21)
(1.339.693,62)
(1.222.518,71)
(1.107.666,94)
(995.946,45)
(888.138,71)
(784.987,68)
(687.184,62)
(595.347,61)
(510.012,92)
(431.637,24)
(360.576,39)
(297.047,29)
(241.096,78)
(192.598,26)
(151.263,24)
(116.657,97)
(88.232,15)
(65.351,94)
(47.336,06)
(33.479,10)
(23.079,07)
(15.469,12)

Compensação
Previdenciária
(R$)
73.355.755,29
68.808.390,11
64.251.928,70
59.712.499,03
55.216.782,37
50.791.269,58
46.461.384,97
42.250.720,89
38.180.462,60
34.269.401,54
30.534.440,99
26.990.676,72
23.651.883,31
20.530.967,62
17.639.268,37
14.985.885,94
12.577.115,43
10.415.720,74
8.500.711,96
6.827.479,79
5.388.094,69
4.171.335,27
3.162.506,79
2.343.648,70
1.694.238,38
1.192.180,89
814.663,98
539.066,54
344.183,24
211.211,24
124.091,40
69.541,82
37.015,97

Fluxo Livre da
Dívida Ativa
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00

Imposto de
Renda Retido na
Fonte
-

Dividendos da
Sanasa
-

Venda da Folha

Amortização de
Superávit

-

-

Aporte de
Imóveis

Resultado no Ano
(R$)
-

304.100.536,28
313.198.195,57
321.805.805,85
330.046.039,16
338.040.681,30
345.905.968,00
353.739.747,11
361.619.095,51
369.599.995,34
377.706.978,95
385.926.404,98
394.225.498,05
402.553.784,70
410.852.785,41
419.060.360,77
427.112.404,78
434.944.270,17
442.492.248,14
449.694.935,15
456.494.665,67
462.839.360,01
468.684.656,09
473.996.104,17
478.751.013,56
482.939.189,77
486.563.115,98
489.638.169,74
492.192.266,14
494.264.349,72
495.902.064,04
497.159.366,83
498.094.237,56
498.766.093,81

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
8.419.085.941,24
9.094.304.832,29
9.807.165.745,93
10.558.919.912,16
11.350.994.149,69
12.184.992.866,13
13.062.687.306,49
13.986.001.956,17
14.957.000.035,63
15.977.858.016,12
17.050.832.315,79
18.178.243.603,42
19.362.461.863,07
20.605.900.508,59
21.911.014.591,23
23.280.300.623,43
24.716.297.820,41
26.221.590.874,82
27.798.814.217,59
29.450.657.894,62
31.179.875.544,09
32.989.294.848,58
34.881.830.631,23
36.860.500.361,94
38.928.441.067,27
41.088.927.149,14
43.345.389.186,30
45.701.433.187,45
48.160.859.164,23
50.727.678.172,33
53.406.127.700,57
56.200.685.429,25
59.116.080.996,52
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CENÁRIO COM APORTE DE IMÓVEIS NO MONTANTE DE R$ 250 MILHÕES
Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

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

CI 5334

793.394.645,26
784.783.983,15
775.176.687,87
764.564.189,17
771.415.229,84
764.878.624,77
754.819.697,41
748.350.499,47
739.908.655,36
731.449.516,21
725.034.859,16
714.191.384,19
704.616.714,19
693.038.898,31
681.572.720,74
670.191.961,91
659.521.837,89
648.405.010,62
636.769.734,74
624.109.791,03
612.867.310,99
600.873.751,76
590.189.921,38
577.158.028,71
564.140.959,25
551.442.569,70
537.616.385,69
524.412.611,29
509.670.159,70
492.309.517,59
474.655.792,67
457.290.625,01
438.864.033,69
420.576.690,47
401.150.011,82
382.664.903,69
364.254.363,01
346.054.440,78
328.723.070,33
312.103.409,08
296.345.682,46
281.365.212,79

Receitas de
Contribuições (R$)
168.284.588,75
168.757.012,87
169.165.041,52
169.503.805,92
168.725.066,54
165.925.897,94
164.223.646,35
160.275.649,97
156.656.364,04
152.458.627,65
146.626.150,13
142.453.509,20
137.093.494,03
132.087.073,61
126.600.246,72
120.506.713,81
113.598.912,95
106.469.123,14
99.189.719,68
92.054.386,36
83.944.555,83
75.921.993,44
67.110.346,78
59.303.716,54
51.453.967,43
43.508.094,11
36.185.147,67
28.712.715,02
22.244.984,71
17.373.482,10
13.035.397,30
8.951.703,47
5.897.369,73
3.252.667,19
1.719.489,47
248.121,06
(696.491,58)
(1.179.477,01)
(1.571.295,52)
(1.797.870,45)
(1.969.102,87)
(2.084.594,11)

Compensação
Previdenciária
(R$)
13.273.652,90
18.574.294,17
21.216.270,93
28.070.173,90
34.940.494,42
42.308.607,21
52.592.649,75
59.192.196,86
67.257.904,60
73.862.307,79
80.652.669,88
86.459.208,48
92.176.155,12
97.760.259,61
102.478.394,85
106.590.522,07
111.009.405,37
114.574.254,04
118.016.460,51
120.367.172,96
122.104.675,90
122.975.606,23
123.274.479,76
123.118.329,63
122.182.673,29
120.551.038,03
118.361.046,55
115.962.774,59
113.115.681,45
110.044.917,32
106.583.002,35
102.931.535,54
99.106.495,56
95.105.377,78
90.960.975,56
86.693.367,34
82.322.062,03
77.868.495,12

Fluxo Livre da
Dívida Ativa
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00

Imposto
de Renda
Retido na
Fonte
-

Dividendos
da Sanasa
-

Venda
da
Folha

Amortização de
Superávit

-

15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
15.424.207,08
10.282.804,72
-

Aporte de
Imóveis
250.000.000,00
-

Resultado no Ano (R$)
140.314.150,56
(100.602.763,20)
(90.587.439,27)
(79.636.176,18)
(73.992.303,33)
(64.954.225,59)
(53.955.573,05)
(44.580.468,51)
(32.887.589,82)
(21.258.074,26)
(10.391.852,20)
2.878.528,95
15.158.891,52
28.334.690,17
41.104.402,95
52.198.167,45
56.536.034,90
55.824.372,13
64.898.379,80
74.535.117,40
82.086.650,21
89.622.495,71
94.936.885,90
102.512.860,79
109.417.684,08
115.041.130,64
121.843.241,74
127.418.433,35
134.757.498,30
145.615.002,55
156.740.651,18
167.623.853,05
180.149.017,49
192.720.894,04
207.152.480,00
220.514.752,91
234.155.640,97
247.871.459,99
260.666.609,70
272.792.087,81
284.007.276,71
294.418.688,22

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo de
Previdência) (R$)
827.934.908,26
762.933.346,11
705.152.040,73
655.837.402,30
610.046.107,27
571.323.864,29
541.935.217,41
520.657.963,24
510.158.665,85
510.837.414,21
522.411.570,83
547.753.797,32
586.466.102,13
640.018.834,69
708.644.047,53
791.313.909,02
881.876.442,01
975.621.501,14
1.082.471.605,49
1.203.553.001,92
1.337.392.431,21
1.484.522.801,47
1.643.294.167,84
1.816.468.677,85
2.003.994.515,07
2.205.207.409,86
2.421.874.570,22
2.653.433.610,10
2.902.288.753,63
3.172.702.172,58
3.465.869.017,19
3.782.525.237,98
4.125.322.840,70
4.495.432.616,89
4.895.888.699,42
5.326.926.666,40
5.790.140.154,03
6.286.987.640,64
6.817.994.718,89
7.383.960.579,61
7.985.478.161,24
8.623.272.410,39
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Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

CI 5334

267.095.862,70
253.422.499,25
240.263.391,28
227.517.872,00
215.086.446,40
202.874.783,42
190.806.151,01
178.822.814,63
166.885.612,22
154.985.093,78
143.149.708,80
131.425.485,04
119.875.579,90
108.570.515,27
97.582.961,16
86.985.342,46
76.847.857,59
67.236.287,99
58.210.429,20
49.822.801,21
42.117.097,44
35.126.102,79
28.869.355,34
23.351.538,36
18.562.450,35
14.477.801,68
11.059.836,26
8.258.568,25
6.014.481,58
4.261.811,14
2.931.245,47
1.952.225,19
1.255.453,04

Receitas de
Contribuições (R$)
(2.159.356,31)
(2.187.695,29)
(2.182.731,56)
(2.148.587,87)
(2.089.654,66)
(2.010.518,15)
(1.915.486,85)
(1.808.810,76)
(1.694.855,04)
(1.577.328,81)
(1.458.327,21)
(1.339.693,62)
(1.222.518,71)
(1.107.666,94)
(995.946,45)
(888.138,71)
(784.987,68)
(687.184,62)
(595.347,61)
(510.012,92)
(431.637,24)
(360.576,39)
(297.047,29)
(241.096,78)
(192.598,26)
(151.263,24)
(116.657,97)
(88.232,15)
(65.351,94)
(47.336,06)
(33.479,10)
(23.079,07)
(15.469,12)

Compensação
Previdenciária
(R$)
73.355.755,29
68.808.390,11
64.251.928,70
59.712.499,03
55.216.782,37
50.791.269,58
46.461.384,97
42.250.720,89
38.180.462,60
34.269.401,54
30.534.440,99
26.990.676,72
23.651.883,31
20.530.967,62
17.639.268,37
14.985.885,94
12.577.115,43
10.415.720,74
8.500.711,96
6.827.479,79
5.388.094,69
4.171.335,27
3.162.506,79
2.343.648,70
1.694.238,38
1.192.180,89
814.663,98
539.066,54
344.183,24
211.211,24
124.091,40
69.541,82
37.015,97

Fluxo Livre da
Dívida Ativa
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00

Imposto
de Renda
Retido na
Fonte
-

Dividendos
da Sanasa
-

Venda
da
Folha

Amortização de
Superávit

-

-

Aporte de
Imóveis

Resultado no Ano (R$)
-

304.100.536,28
313.198.195,57
321.805.805,85
330.046.039,16
338.040.681,30
345.905.968,00
353.739.747,11
361.619.095,51
369.599.995,34
377.706.978,95
385.926.404,98
394.225.498,05
402.553.784,70
410.852.785,41
419.060.360,77
427.112.404,78
434.944.270,17
442.492.248,14
449.694.935,15
456.494.665,67
462.839.360,01
468.684.656,09
473.996.104,17
478.751.013,56
482.939.189,77
486.563.115,98
489.638.169,74
492.192.266,14
494.264.349,72
495.902.064,04
497.159.366,83
498.094.237,56
498.766.093,81

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo de
Previdência) (R$)
9.298.173.660,32
10.011.193.323,29
10.763.480.442,04
11.556.356.140,21
12.391.320.135,54
13.270.052.869,37
14.194.404.889,87
15.166.383.395,64
16.188.137.877,00
17.261.934.784,66
18.390.124.385,38
19.575.125.232,00
20.819.409.401,68
22.125.496.791,36
23.495.953.514,16
24.933.391.920,05
26.440.472.042,78
28.019.904.588,75
29.674.455.421,23
31.406.951.670,01
33.220.289.951,82
35.117.447.075,84
37.101.493.404,27
39.175.608.634,21
41.343.098.995,25
43.607.415.368,02
45.972.172.398,59
48.441.168.077,88
51.018.402.654,94
53.708.096.033,14
56.514.703.529,40
59.442.930.018,72
62.497.742.103,33
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ANEXO III: PROJEÇÕES ATUARIAIS FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS –
PLANO FINANCEIRO

Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077

CI 5334

Despesas
Previdenciais (R$)
118.446.590,60
122.245.523,04
126.303.444,75
307.248.090,53
344.887.800,59
380.564.358,14
416.592.554,52
449.884.176,80
485.109.898,19
515.469.459,11
542.211.112,57
563.621.724,53
583.883.070,13
601.031.215,75
616.397.978,72
625.206.357,68
630.358.812,76
634.264.057,04
636.231.027,09
636.726.248,76
633.551.366,62
626.095.857,44
617.663.688,73
607.583.978,80
595.265.231,15
581.634.452,78
566.381.337,41
549.928.683,32
532.054.824,33
513.297.167,13
493.183.568,05
471.842.794,55
449.719.865,04
426.654.181,38
402.749.891,39
378.243.326,01
353.247.446,42
327.944.148,08
302.521.438,90
277.234.299,35
252.218.774,01
227.709.487,72
203.911.285,12
181.025.390,14
159.245.005,84
138.751.532,11
119.707.566,40
102.246.167,51
86.457.685,05
72.384.024,15
60.016.960,88
49.293.571,28
40.104.699,03
32.314.235,21
25.774.968,81
20.340.642,36
15.873.094,69
12.242.418,39

Receitas de
Contribuições
(R$)

167.247.075,03
167.886.989,77
168.441.639,31
173.698.328,03
160.438.571,15
147.692.800,83
134.797.261,84
122.527.555,74
109.436.180,64
97.746.209,93
87.096.542,56
78.182.483,29
69.444.264,03
61.626.538,42
54.056.305,55
48.597.306,51
44.314.890,74
40.051.887,62
36.242.857,25
32.579.071,08
29.936.071,40
28.533.187,96
27.046.691,26
25.708.500,44
24.749.411,62
23.787.695,77
22.957.217,69
22.055.787,30
21.198.640,07
20.142.633,78
19.147.464,78
18.193.571,09
17.104.094,05
16.021.115,41
14.960.259,11
13.881.307,13
12.817.601,80
11.769.920,51
10.744.545,96
9.716.382,98
8.726.185,88
7.765.645,00
6.842.816,01
5.965.487,74
5.141.021,96
4.376.188,13
3.676.889,53
3.047.725,87
2.491.407,84
2.008.504,74
1.597.313,93
1.253.581,80
971.012,29
742.313,41
559.935,53
416.635,50
305.817,40
221.553,43

Compensação
Previdenciária
(R$)

36.541.379,49
41.267.545,44
45.430.154,74
49.293.994,21
52.716.307,11
55.624.596,86
58.833.467,87
60.984.268,63
62.317.225,75
63.316.193,05
63.835.093,66
64.250.313,58
64.287.591,65
64.003.314,09
63.603.434,25
62.897.000,66
62.007.735,08
60.966.719,04
59.747.067,12
58.396.247,15
56.946.323,98
55.359.043,38
53.640.221,54
51.734.352,03
49.700.860,14
47.544.361,93
45.304.817,95
42.952.053,61
40.507.552,78
38.010.793,36
35.450.262,83
32.862.254,31
30.266.753,39
27.685.643,03
25.139.878,64
22.650.111,42
20.236.357,35
17.917.724,61
15.712.249,62
13.636.673,32
11.705.676,82
9.931.301,95
8.322.593,17
6.884.967,21
5.619.754,56
4.524.087,91
3.591.359,65
2.811.839,14
2.172.748,40
1.658.793,84
1.253.412,15
939.670,98
701.120,02
522.581,49
390.592,72

Resultado no Ano
(R$)
48.800.484,43
45.641.466,73
42.138.194,55
(97.008.383,01)
(143.181.684,00)
(187.441.402,57)
(232.501.298,46)
(274.640.313,95)
(320.049.120,68)
(358.889.781,31)
(394.130.301,38)
(423.122.015,50)
(451.122.613,05)
(475.569.583,67)
(498.091.359,59)
(512.321.459,51)
(522.040.607,94)
(530.608.735,16)
(537.091.169,19)
(542.139.442,60)
(542.648.576,19)
(537.815.602,36)
(532.220.750,32)
(524.929.154,38)
(515.156.776,15)
(504.206.535,47)
(491.689.767,69)
(478.172.035,88)
(463.311.822,33)
(447.849.715,40)
(431.084.049,66)
(413.141.670,68)
(394.604.977,63)
(375.182.803,14)
(354.927.377,97)
(334.095.265,49)
(312.744.201,58)
(291.034.348,93)
(269.126.781,51)
(247.281.559,02)
(225.574.863,52)
(204.231.593,11)
(183.431.795,78)
(163.354.225,58)
(144.172.681,93)
(126.052.750,81)
(109.145.709,66)
(93.578.687,08)
(79.442.189,30)
(66.784.159,76)
(55.607.807,81)
(45.867.241,07)
(37.474.892,91)
(30.318.509,64)
(24.275.362,30)
(19.222.886,84)
(15.044.695,79)
(11.630.272,24)

Resultado Acum.
Capitalizado
(Fundo de
Previdência) (R$)
178.297.832,07
231.606.105,58
283.703.362,67
198.894.224,25
64.264.991,90
(120.413.016,02)
(232.501.298,46)
(274.640.313,95)
(320.049.120,68)
(358.889.781,31)
(394.130.301,38)
(423.122.015,50)
(451.122.613,05)
(475.569.583,67)
(498.091.359,59)
(512.321.459,51)
(522.040.607,94)
(530.608.735,16)
(537.091.169,19)
(542.139.442,60)
(542.648.576,19)
(537.815.602,36)
(532.220.750,32)
(524.929.154,38)
(515.156.776,15)
(504.206.535,47)
(491.689.767,69)
(478.172.035,88)
(463.311.822,33)
(447.849.715,40)
(431.084.049,66)
(413.141.670,68)
(394.604.977,63)
(375.182.803,14)
(354.927.377,97)
(334.095.265,49)
(312.744.201,58)
(291.034.348,93)
(269.126.781,51)
(247.281.559,02)
(225.574.863,52)
(204.231.593,11)
(183.431.795,78)
(163.354.225,58)
(144.172.681,93)
(126.052.750,81)
(109.145.709,66)
(93.578.687,08)
(79.442.189,30)
(66.784.159,76)
(55.607.807,81)
(45.867.241,07)
(37.474.892,91)
(30.318.509,64)
(24.275.362,30)
(19.222.886,84)
(15.044.695,79)
(11.630.272,24)
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Ano
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

CI 5334

Despesas
Previdenciais (R$)
9.333.045,34
7.037.397,49
5.256.249,41
3.898.457,40
2.880.676,40
2.130.274,26
1.585.380,57
1.192.511,53
907.544,37
698.185,06
540.172,44
417.493,84
320.120,50
242.155,10
180.064,99
131.271,79
93.575,96

Receitas de
Contribuições
(R$)

158.618,09
112.508,42
79.387,12
56.031,55
39.775,86
28.532,14
20.748,48
15.295,98
11.391,57
8.520,19
6.358,41
4.709,19
3.450,70
2.504,26
1.808,17
1.301,58
929,99

Compensação
Previdenciária
(R$)
293.828,97
223.142,61
171.301,01
132.785,23
103.553,85
80.801,00
62.684,26
48.051,13
36.201,62
26.691,32
19.185,42
13.378,92
8.997,92
5.802,95
3.566,40
2.069,81
1.120,90

Resultado no Ano
(R$)
(8.880.598,28)
(6.701.746,46)
(5.005.561,28)
(3.709.640,62)
(2.737.346,69)
(2.020.941,11)
(1.501.947,82)
(1.129.164,41)
(859.951,18)
(662.973,55)
(514.628,61)
(399.405,73)
(307.671,88)
(233.847,89)
(174.690,42)
(127.900,40)
(91.525,07)

Resultado Acum.
Capitalizado
(Fundo de
Previdência) (R$)
(8.880.598,28)
(6.701.746,46)
(5.005.561,28)
(3.709.640,62)
(2.737.346,69)
(2.020.941,11)
(1.501.947,82)
(1.129.164,41)
(859.951,18)
(662.973,55)
(514.628,61)
(399.405,73)
(307.671,88)
(233.847,89)
(174.690,42)
(127.900,40)
(91.525,07)
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