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1.

INTRODUÇÃO

Este nono 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 abril de 2020.
Tendo em vista o acirramento da gravidade da pandemia do novo coronavírus e da adoção
de medidas restritivas por parte dos governos do estado de São Paulo e do município de
Campinas, a fim de resguardar a saúde da população, com exigência de distanciamento
social, em abril, as atividades desenvolvidas no âmbito do PSP-Camprev continuaram
sendo realizadas em sua grande maioria de forma remota (on-line), sem haver perda de
qualidade das ações necessárias.
Como citado no relatório anterior, a fim de garantir a continuidade dos trabalhos do PSP,
a Fipe tem reorganizado suas atividades em um momento em que o estado de São Paulo
é considerado epicentro da pandemia no Brasil e o município de Campinas vive
momentos dramáticos no atendimento ao alto número de pessoas atingidas pelo novo
vírus. Também por estes motivos, o presente relatório de atividades está sendo entregue
com prazo dilatado.
A fim de contextualizar o status do PSP-Camprev, lembramos que ao longo do mês de
março, a Fipe: apresentou os primeiros cenários atuariais de Revisão da Segregação da
Massa mediante aportes de bens, direitos e ativos de qualquer natureza, de modo a avaliar
os impactos financeiros e atuariais da medida e sintetizar o cenário que apresente
maximização da eficiência do uso dos recursos públicos; realizou estudos e ajustes nos
PLs de majoração de alíquotas para atendimento à Emenda Constitucional (EC) 103/2019
e na minuta relativa à instituição do Regime de Previdência Complementar (RPC);
realizou análises das vertentes econômica, financeira e atuarial do RPPS e pesquisa
comparativa entre os entes federativos e respectivos regimes previdenciários que
resultaram na elaboração de indicadores econômicos, essenciais para o diagnóstico da
situação do RPPS de Campinas em comparação a outros municípios de mesmo porte,
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inclusive em relação às capitais em nível, condições e parâmetros assemelhados; prestou
assessoria em âmbito atuarial, financeiro e de comunicação ao Camprev para elaboração
de conteúdos para materiais de apoio à comunicação executiva, resposta a vereadores e à
Secretaria Municipal de Recursos Humanos; monitorou a Reforma da Previdência no
estado de São Paulo, materializada na EC 49/2020 e seus impactos no RPPS de Campinas,
assim como os efeitos, em constante estudo, da Reforma da Previdência do governo
federal expressa na EC 103 e alterações nas orientações da Previdência Complementar.
Em abril, com as atividades ocorrendo majoritariamente on-line, o período foi marcado
por trabalhos de assessoria e suporte ao Camprev que tornou público o Plano de
Sustentabilidade Previdenciária (PSP) e uma das medidas propostas no âmbito do mesmo
para atender exigências da EC 103: o Projeto de Lei Complementar (PLC) 19/2020 que
trata da majoração da alíquota de contribuição dos servidores para 14%; patronal para
28% e transferência do custeio de benefícios temporários aos entes. Caso a medida não
seja implementada o Ente pode perder o Certificado de Regularidade Previdenciária
(CRP), em um momento delicado das finanças públicas e da necessidade de verter o
máximo de recursos a ações de saúde, em especial ao enfrentamento da Covid 19.
No período, a fim de garantir a continuidade dos trabalhos do PSP, os quais têm impacto
relevante sobre as finanças municipais, a Fipe realizou 31 reuniões internas entre suas
equipes, 6 reuniões on-line com o Camprev para discussões técnicas e uma apresentação
on-line ao Conselho Municipal de Previdência (CMP); participou presencialmente de
audiência pública virtual realizada pela Câmara Municipal de Campinas e de reunião com
o prefeito – as duas últimas ações em Campinas.
Destacamos que, em 07 de abril, os técnicos da Fipe estiveram na Câmara Municipal de
Campinas e apresentaram aos vereadores e à população conectada ao evento transmitido
via web, diagnóstico da situação do RPPS de Campinas (histórico, situação dos fundos e
a realidade dos déficits financeiro e atuarial), assim como explanaram acerca da
fundamentação jurídica e legal do PLC 19, em tramitação na Casa Legislativa, numa
audiência pública virtual que durou mais de 7 horas. E em 13 de abril, a Fipe participou
de reunião técnico-executiva presencial com o prefeito de Campinas, secretários e alta
direção do Camprev para apresentar o status do PSP, cenários atuariais com suas
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respectivas propostas e impactos financeiros de cada um deles, momento em que o
prefeito optou pelo desenvolvimento de uma das propostas que passou a nortear a etapa
final do PSP-Camprev, como será explanado ao longo do relatório.
No campo jurídico e legal, a Fipe prestou assessoria ao Camprev na tramitação do PLC
19, realizou estudos das emendas apresentadas ao projeto e suas implicações ao RPPS e
ao município. Nesta vertente, houve ainda aprofundamento dos estudos para
aperfeiçoamento dos PLs de Revisão da Segregação da Massa e de instituição do Regime
de Previdência Complementar.
A Fipe deu continuidade ao trabalho de Observatório da Reforma da Previdência e
monitoramento de legislações que impactam o RPPS de Campinas. Também realizou
monitoramento da imprensa acerca da pandemia, tramitação de projetos e efeitos de
ambas as questões no andamento do PSP-Camprev.
Na vertente financeira, a Fipe analisou os impactos econômico-financeiros da Revisão da
Segregação de Massa mediante aporte de bens, ativos e direitos, à luz de diversas
legislações, após solicitação do prefeito, com devido aval do contratante, para agilização
de procedimentos referentes à propositura de PL sobre o assunto. Os técnicos também se
dedicaram a aprofundar análise dos efeitos contábeis e fiscais da medida.
Na vertente atuarial, a Fipe atualizou os cenários apresentados no relatório 8, de março,
com os resultados esperados da Revisão da Segregação da Massa mediante aportes de
bens, direitos e ativos de qualquer natureza, considerando os ativos garantidores
retificados e posicionados na mesma data base dos estudos, em 31/12/2019, apresentando
no melhor dos cenários (3B) economia estimada para o Tesouro Municipal de R$ 332
milhões.
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2.

TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

2.1

REUNIÕES REALIZADAS

No contexto de distanciamento social e trabalho remoto (à distância) necessários para o
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, no mês de abril, a Fipe
realizou/participou de:


31 reuniões internas on-line com as equipes das vertentes que atuam no PSP;



6 reuniões on-line com o Camprev para debater status e continuidade das ações
do PSP;



1 reunião on-line com o Conselho Municipal de Previdência (CMP) para expor a
minuta da proposta de Revisão da Segregação da Massa;



1 audiência pública virtual da Câmara Municipal de Campinas que contou com a
presença dos técnicos da Fipe em Campinas durante exposição do PLC 19/2020.
Após aprovação em segunda sessão da Casa Legislativa, o PLC 19/2020 tornouse a Lei Complementar (LC) 259/2020;



1 reunião presencial com o prefeito, secretários municipais e alta direção do
Camprev, cujos encaminhamentos foram extremamente importantes para a fase
final de desenvolvimento do Plano de Sustentabilidade Previdenciária (PSP).

Em relação à audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Campinas, em
07 de abril, embora a sessão tenha ocorrido de modo virtual, as equipes de Fipe e
Camprev, em conjunto com a presidência da Casa Legislativa e respectivos servidores
estiveram presentes no plenário e a participação da maioria dos vereadores se deu de
forma virtual. A população e os servidores puderam participar também de forma on-line.
Comentários, questionamentos e dúvidas foram lidos pelo presidente da Câmara durante
a sessão transmitida ao vivo pelo site da instituição e demais plataformas interligadas. As
equipes do Camprev e da Fipe responderam às perguntas formuladas por vereadores,
servidores e comunidade em geral.
Quanto à reunião com o excelentíssimo senhor prefeito de Campinas Jonas Donizete,
secretários municipais e alta direção do Camprev, realizada presencialmente no dia
13 de abril, importante destacar que a Fipe elaborou um Caderno Executivo detalhado
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(anexo 4.6) contendo diagnóstico sobre a Previdência de Campinas, indicadores
econômicos, situação atuarial (déficits financeiro e atuarial) e detalhamento do Plano de
Sustentabilidade Previdenciária (PSP). Durante a explanação, a Fipe destacou a
necessidade de implementar de forma conjunta as ações apontadas no PSP, que se
materializam em quatro PLs, para se obter a economia desejada ao Tesouro Municipal.
Após a exposição dos cenários atuariais elaborados pela Fipe e a etapa de esclarecimento
de dúvidas, o prefeito Jonas optou pelo cenário (proposta) 3 e pediu à Fipe celeridade no
desenvolvimento dos estudos relativos à proposta escolhida alterando apenas o valor de
aportes da Sanasa para R$ 50 milhões, a partir de 2021. Também solicitou agilidade na
entrega de minuta de PLC de Segregação da Massa mediante aportes de bens, direitos e
ativos de qualquer natureza.
A partir das definições do prefeito de Campinas, contando com aval do Contratante, a
Fipe deu prosseguimento aos estudos da última etapa do Plano de Sustentabilidade
Previdenciária.
Quadro geral de reuniões entre Fipe e Camprev encontra-se no anexo 4.1 e o detalhamento
da audiência pública realizada pela Câmara Municipal e da reunião técnica com a
administração municipal de Campinas encontram-se no anexo 4.2.
2.2

AÇÕES DA VERTENTE JURÍDICA

Com a tramitação do PLC 19/2020 na Câmara Municipal de Campinas e diante dos
questionamentos apresentados por vereadores e Secretaria Municipal de Recursos
Humanos (SMRH), descritos no relatório 8, acerca da possibilidade de adoção da
progressividade de alíquota, a frente jurídica, em conjunto com as equipes atuarial e
financeira, deu continuidade em abril ao extenso estudo sobre o assunto.
Nesse contexto, a equipe da vertente jurídica debruçou-se sobre a reforma da previdência
do estado de São Paulo, especialmente em relação à adoção da alíquota progressiva não
prevista no projeto inicial. Foi analisada a justificativa apresentada, que não expôs
aspectos financeiros e atuariais mas considerou a iniciativa importante para evitar a
penalização de servidores de faixas salariais mais baixas, nas quais a alíquota de 14%
teria impacto significativo.
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A equipe também analisou casos anteriores à EC 103, que abordaram a impossibilidade
de adoção de alíquota previdenciária inferior à prevista na Constituição Federal, como a
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3138 julgada pelo STF, a qual trata de
questionamento de contribuição previdenciária mínima de 11%; e o caso do estado de
Goiás que em 2012 aumentou a alíquota dos servidores e foi alvo de ação pela Associação
dos Magistrados devido à ausência de estudos técnicos e atuariais que justificassem a
mudança na alíquota contributiva no RPPS goiano.
Ainda no âmbito do PLC 19, a frente jurídica aprofundou estudos sobre o caráter
contributivo e de solidariedade da Previdência e seus efeitos para o PSP.
Em relação à Revisão da Segregação da Massa, a equipe trabalhou na fundamentação da
minuta a partir de novos estudos e análises das vertentes financeira e atuarial e do
processo contínuo de consulta ao Camprev.
Com o intuito de ajustar o referido texto, houve análise conjunta da nova redação do art.
144-A da minuta, a respeito de conceitos de aportes para cobertura de déficit e alíquota
suplementar e suas implicações orçamentárias e fiscais, segundo o entendimento do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).
No dia 23 de abril, a equipe apresentou a minuta da Revisão da Segregação da Massa à
Comissão Municipal de Previdência (CMP), em reunião on-line.
Também em abril, a fundação efetuou levantamento das competências estabelecidas nos
regimentos internos dos Conselhos Fiscal (CF) e Municipal de Previdência (CMP), à luz
da LC 10/2004 de Campinas e dos dispositivos da Portaria MF 464/2018, que tratam do
papel a ser desempenhado por estes órgãos internos do RPPS na hipótese de revisão da
segregação da massa, com isso adequando a redação das minutas e justificativas de PLCs
que integram o PSP, em reta final de preparação.
Novos estudos a respeito do Regime de Previdência Complementar também foram
realizados segundo os parâmetros e diretrizes do “Guia de Previdência Complementar
para entes federativos”, publicado pelo Ministério da Economia em parceria com a
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.
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Assessoria jurídica
A frente jurídica da Fipe participou de forma determinante das discussões internas e com
o Camprev, assessorando o instituto acerca do melhor conteúdo, roteiro de apresentação
e elaboração de material para exposição do PLC 19/2020 aos vereadores durante
audiência pública virtual, realizada em 07 de abril, pela Câmara Municipal de Campinas.
Como expresso anteriormente, a equipe da Fipe deslocou-se até Campinas para a
audiência pública que é parte do processo de tramitação de PLs na Casa Legislativa.
Coube à equipe realizar apresentação técnica do PLC 19/2020, acerca dos aspectos
jurídico, legal e atuarial, com material antecedente sobre histórico do RPPS, diagnóstico
financeiro e atuarial e a existência de déficits financeiro e atuarial, expondo a diferença
destes conceitos e a situação de Campinas em comparação com as capitais.
Do mesmo modo, a frente jurídica do projeto atuou no assessoramento do Camprev na
elaboração de materiais para reunião técnica com o prefeito de Campinas, realizada
presencialmente, no dia 13 de abril, e em conjunto com integrantes da equipe atuarial e
financeira realizou a apresentação do diagnóstico, cenários e alternativas legais,
financeiras e atuariais para a melhoria dos equilíbrios financeiro e atuarial do RPPS de
Campinas.
Ainda em termos de assessoramento, a equipe jurídica monitorou a tramitação do PLC
19 até a sua conversão em Lei, realizou estudo dos impactos das emendas apresentadas
pelos vereadores e identificou a inserção do art. 6º no texto do projeto, causando alteração
nos efeitos objetivados pelo Camprev. Com isso, a Fipe propôs as correções necessárias
para que fossem alcançadas as finalidades pretendidas com a redação originária.
2.3

OBSERVATÓRIO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

No mês de abril, a Fipe deu continuidade ao monitoramento e estudos relativos à Reforma
da Previdência e seus efeitos no município de Campinas, assim como acompanhou o
impacto de outras legislações relacionadas a RPPS, especialmente em meio aos desafios
trazidos pela pandemia do novo Coronavírus, como:
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Portaria SEPRT/ME nº 1.348, de 3/12/2019, sobre parâmetros e prazos para
atendimento das disposições do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12
de novembro de 2019, para Estados, Distrito Federal e Municípios comprovarem
a adequação de seus Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS;



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



PL 1161/2020, que concede auxílio financeiro emergencial aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios para reforço dos fundos de participação de que
trata o art. 159 da Constituição Federal e suspende obrigações dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, devido aos efeitos financeiros provocados pela
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid19. A equipe da Fipe concedeu especial atenção ao art. 3º, sobre suspensão de
exigibilidade da contribuição previdenciária dos RPPS entre março e dezembro
de 2020;



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



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



Art. 31 da Lei nº 13.846/2019, o qual promoveu profundas alterações na Lei
nº 9.717/1998, que estabelece as regras gerais para organização e funcionamento
dos RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;



Comunicado SDG 14/2020 sobre orientações do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCESP) em relação a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para os
entes federados que decretaram estado de calamidade pública.
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2.4

AÇÕES DA VERTENTE FINANCEIRA

Tendo em vista pedido de urgência do prefeito na elaboração de minuta de PLC de
Revisão da Segregação da Massa, mediante aporte de bens, ativos e direitos e a definição
de adoção do cenário 3, após reunião executivo-técnica em 13 de abril, a equipe da
vertente econômico-financeira analisou o impacto das medidas no orçamento e na forma
de financiamento dos fundos financeiro e previdenciário do RPPS de Campinas, assim
como avaliou a operacionalização de aportes anuais, incluindo 2020, estornos de despesas
já processadas de seis meses e a contabilização dos déficits financeiro e atuarial.
Também se deteve a pesquisas sobre limite de endividamento do ente para efeito de
adoção da medida de Revisão da Segregação da Massa, segundo o entendimento da
Resolução n° 40/2001 do Senado; e contabilização dos aportes previstos na minuta, à luz
da Lei Eleitoral e procedimentos contábeis específicos para RPPS e da Instrução
Normativa SPrev n° 10/2018, que dispõe sobre a demonstração de adequação do plano
de custeio do RPPS à capacidade orçamentária, financeira e fiscal do ente federativo.
Em outro tópico importante, a equipe da vertente financeira, em conjunto com a equipe
atuarial, calculou o ponto de equilíbrio na transferência de segurados, situação em que há
otimização de recursos públicos.
As equipes também analisaram os efeitos fiscais – conforme os critérios da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) –, contábeis, financeiros, orçamentários e atuariais em
adotar “alíquota patronal suplementar” ou um “plano de aportes temporários”.
Em conjunto com a frente jurídica, a equipe trabalhou em ajustes na redação da disposição
sobre a garantia do Tesouro em caso de eventual falta de pagamento dos aportes
propostos.
2.5

AÇÕES DA VERTENTE ATUARIAL

No contexto da vertente atuarial, a Fipe esmiuçou exaustivamente questões relativas à
modelagem da transferência de segurados - prevista na minuta de Revisão da Segregação
da Massa –, cenários, resultados e implicações para apresentação executiva ao prefeito.
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Nesse sentido, foi necessário rodar os cenários constantes nos Anexos 4.4 a 4.6 do
Relatório 8, após ter sido disponibilizada pelo Camprev a base de dados atualizada, com
os resultados esperados da Revisão da Segregação da Massa mediante aportes de bens,
direitos e ativos de qualquer natureza, de modo a avaliar os impactos financeiros e
atuariais da medida e considerando os ativos garantidores retificados e posicionados na
mesma data base dos estudos, em 31/12/2019, sendo no valor de R$ 886,4 milhões no
Fundo Previdenciário.
Com os cenários atualizados foi possível refinar e comparar com o cenário-base oficial
(Cenário-base VI, já encaminhado no Anexo 4 do Relatório 7) e observar os impactos
atuariais das medidas propostas para definição da opção com maior vantajosidade para o
RPPS e o município.
Nesta lógica, em relação aos cenários atuariais realizados com base nas propostas de
aportes, seguem resumos e seus respectivos resultados atuariais estimados para 2020:
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601.957.285,05
3.010.642.880,50
2.408.685.595,45

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

-

-

-

-

-

-

-

Δ%²

Margem (Ativos / Provisões):

0,25%

Notas: 1) Conforme Demonstrativos dos Resultados da Avaliações Atuariais - DRAA, disponíveis no CADPREV-Web.
2) Variação percentual em relação ao cenário-base antes da revisão da Segregação da Massa.
Fonte: Elaboração Fipe.

0,00

2.236.533,79

(=) Resultado Atuarial – Superávit/(Déficit)

(+) Provisão Matemática para Cobertura da Insuficiência Financeira

156.692.575,08

(–) Valor Atual das Despesas Administrativas

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

125.550.339,59
129.020.135,19
3.469.795,60

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

(+) Plano de aportes de bens, direitos e ativos de qualquer natureza
(+) Plano de aportes periódicos
(+) Fluxo Livre da Dívida Ativa
(+) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
(+) Dividendos da Sanasa
(+) Venda da Folha de Pagamento
(+) Parcelamentos de Débitos Previdenciários
(+) Aporte de Imóveis

886.436.733,51

Geração Atual

2020 (31/12/2019)
Cenário-base VI
14%/28%
Juros: 4,3% a.a.

(+) Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios

Descrição

Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas (em R$ 1,00)

VALORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

0%

Δ%²

70%

-

-97%
0%
24%

18,24%

0,00

-

1.038.180.987,45 46319%

266.895.133,57

5.843.414.897,85
5.566.696.587,71
0,00
0,00
0,00
0,00
180.841.033,05
95.877.277,09

19.481.186,39
3.010.642.880,50
2.991.161.694,11

5.405.294.323,95 4205%
5.639.148.059,64 4271%
233.853.735,69 6640%

886.436.733,51

Geração Atual

2020 (31/12/2019)
Proposta 2.B
14%/28%
Juros: 4,3% a.a.

0%

Δ%²

90%

-

15,07%

0,00

-

1.063.881.060,84 47468%

298.321.877,24

7.235.473.903,17
0,00
2.226.678.635,09
3.785.353.679,65
714.089.399,37
232.633.878,92
180.841.033,05
95.877.277,09

-145.127.689,03 -124%
3.010.642.880,50 0%
3.155.770.569,53 31%

6.904.835.387,63 5400%
7.210.485.243,12 5489%
305.649.855,49 8709%

886.436.733,51

Geração Atual

2020 (31/12/2019)
Proposta 3.B
14%/28%
Juros: 4,3% a.a.

0%

Δ%²

-

-91%
0%
23%

18,83%

0,00

-

1.948.302.181,46 87013%

362.176.450,66 131%

11.410.111.485,57
11.133.393.175,43
0,00
0,00
0,00
0,00
180.841.033,05
95.877.277,09

51.536.158,02
3.010.642.880,50
2.959.106.722,48

9.934.533.428,94 7813%
10.403.213.914,21 7963%
468.680.485,27 13407%

886.436.733,51

Geração Atual

2020 (31/12/2019)
Proposta 4.B
14%/28%
Juros: 4,3% a.a.
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30.719.641.709,22

(+) Provisão Matemática para Cobertura da Insuficiência Financeira
-

-

-

-

-

-

-

Δ%²

Notas: 1) Conforme Demonstrativos dos Resultados da Avaliações Atuariais - DRAA, disponíveis no CADPREV-Web.
2) Variação percentual em relação ao cenário-base antes da revisão da Segregação da Massa.
Fonte: Elaboração Fipe.

-30.719.641.709,22

818.859.309,35

(=) Resultado Atuarial – Superávit/(Déficit)

(–) Valor Atual das Despesas Administrativas

0,00

10.813.058.361,77
16.894.452.519,20
6.081.394.157,43

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

(+) Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários

19.211.882.568,92
20.158.325.391,49
946.442.822,57

124.158.530,82

Geração Atual

2020 (31/12/2019)
Cenário-base VI
14%/28%
Juros: 0,0% a.a.

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

(+) Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios

Descrição

Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas (em R$ 1,00)

VALORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO - FUNDO FINANCEIRO

-25%

-21%

-

7%
0%
-13%

-43%
-43%
-42%

0%

Δ%²

23.024.460.666,51 -25,0%

-23.024.460.666,51

645.012.944,11

0,00

11.589.274.861,37
16.894.452.519,20
5.305.177.657,83

10.914.331.391,85
11.466.007.129,29
551.675.737,44

124.158.530,82

Geração Atual

2020 (31/12/2019)
Proposta 2.A
14%/28%
Juros: 0,0% a.a.

-33%

-28%

-

10%
0%
-19%

-57%
-57%
-56%

0%

Δ%²

20.665.372.086,23 -32,7%

-20.665.372.086,23

589.154.895,16

0,00

11.948.149.912,16
16.894.452.519,20
4.946.302.607,04

8.252.225.809,73
8.673.104.681,87
420.878.872,14

124.158.530,82

Geração Atual

2020 (31/12/2019)
Proposta 3.A
14%/28%
Juros: 0,0% a.a.

-50%

-43%

-

16%
0%
-29%

-87%
-87%
-88%

0%

Δ%²

15.495.530.719,89 -49,6%

-15.495.530.719,89

469.254.412,31

0,00

12.582.494.550,84
16.894.452.519,20
4.311.957.968,36

2.567.940.287,56
2.678.080.539,29
110.140.251,73

124.158.530,82

Geração Atual

2020 (31/12/2019)
Proposta 4.A
14%/28%
Juros: 0,0% a.a.

A seguir, o resumo dos resultados financeiros para o exercício 2020 estimados em cada
cenário realizado, considerando Revisão da Segregação da Massa, se instituída a partir de
01/01/2020:
Resumo dos cenários de Revisão de Segregação de Massa:
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
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 2.B
Anexo 4.3
Conforme Proposta 2 e
Imóveis em R$ 100
milhões

Cenário 3.B
Anexo 4.4
Proposta 3 e
Imóveis em R$ 100
milhões

Cenário 4.B
Anexo 4.5
Proposta 4 e
Imóveis em R$ 100
milhões

R$ 886.436.733,51
(posição de 31/12/2019)

R$ 886.436.733,51
(posição de 31/12/2019)

R$ 886.436.733,51
(posição de 31/12/2019)

+ R$ 1.038.180.987,45
Margem: 18,24%²

+ R$ 1.063.881.060,84
Margem: 15,07%²

+ R$ 1.948.302.181,46
Margem: 18,83%²

– 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

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) Cálculo da Margem conforme art. 60 da Portaria MF n° 464/2018.

Em 13/04/2020, na reunião ocorrida no gabinete do prefeito, conforme consta em ata
disponível no item 4.2.2 do presente relato, foi solicitado que a Fipe atualizasse o cenário
3.B acima para complementação dos valores dos dividendos da Sanasa para o alcance de
R$ 50 milhões anuais, e antecipasse esta arrecadação para a partir da apuração da
competência de 2020, isto é, com fluxos líquidos a partir de 2021.
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Para efeitos da Revisão da Segregação da Massa é importante que os recursos sejam
líquidos e certos já de imediato para habilitar a transferência de obrigações entre fundos.
A antecipação dos recursos da Sanasa não alterou significativamente os resultados da
transferência de obrigações previstas no cenário 3.B, pois estes recursos adicionais
autorizados para transferência só teriam efeitos a partir do exercício 2021,
impossibilitando o aumento das obrigações ainda neste primeiro lote de transferências.
No entanto, aumentou-se a margem de segurança para a Revisão, conforme editado pelo
artigo 60 da Portaria MF n° 464/2018, e poderá vir a ser uma importante fonte de
financiamento para novos lotes da revisão da segregação futuramente.
A Fipe então rodará e verificará os resultados atuariais e financeiros deste novo cenário,
doravante sendo tratado como cenário oficial da Revisão da Segregação da Massa,
proposto pela Fipe e com aval do Prefeito e aprovação do contratante, comparativamente
com o cenário-base desenhado antes da Revisão e já com base de dados e ativos
garantidores atualizados e alíquotas de contribuição consideradas em 14% e 28% para
servidor e patronal, respectivamente, o que será apresentado nos próximos relatórios.
É importante salientar que posteriormente poderão ocorrer novos lotes de transferência
de segurados, na medida em que, com o tempo, o superávit for aumentando acima da
margem, em decorrência de aumento dos ativos garantidores ou redução das obrigações
do Fundo Previdenciário. A necessidade de novos lotes deverá ser mensurada e
identificada periodicamente por meio de avaliações atuariais nos moldes da Portaria MF
n° 464/2018 e com os parâmetros estabelecidos pela Fipe para garantia da liquidez e
solvência da modelagem ao longo do tempo.
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Plano de aportes com alterações solicitadas pelo Prefeito:
Taxa de desconto:
4,30%
Valor presente total: R$ 7.586.785.182,79

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

VPL

Dívida Ativa 1

Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF)¹

Dividendos
da Sanasa

Venda da Folha
(a cada 5 anos
até 2045)

2.226.678.635,09

3.785.353.679,65

1.065.400.679,00

232.633.878,92

Fluxo Livre da

Parcelamento de Débitos

Aporte de

Previdenciários 2

Imóveis 3

180.841.033,05

95.877.277,09

2020
100.000.000,00
170.000.000,00
0,00
0,00
15.424.207,08
100.000.000,00
2021
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
15.424.207,08
0,00
2022
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
15.424.207,08
0,00
2023
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
15.424.207,08
0,00
2024
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
15.424.207,08
0,00
2025
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
15.424.207,08
0,00
2026
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
15.424.207,08
0,00
2027
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
15.424.207,08
0,00
2028
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
15.424.207,08
0,00
2029
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
15.424.207,08
0,00
2030
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
15.424.207,08
0,00
2031
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
15.424.207,08
0,00
2032
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
15.424.207,08
0,00
2033
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
15.424.207,08
0,00
2034
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
15.424.207,08
0,00
2035
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
15.424.207,08
0,00
2036
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
10.282.804,72
0,00
2037
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2038
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
...
...
...
...
...
...
...
2094
100.000.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Notas: 1) Exclusive vinculações constitucionais (Educação e Saúde).
2) Parcelamento de débitos previdenciários em valores estimados.
3) Valor estimado inicialmente. Poderá ser retificado após apuração dos imóveis e valores.
4) Incluso o ano de 2095 após efetuado o cálculo atuarial, o que acrescenta cerca de 15 milhões no valor presente total.
Fonte: Consolidação Fipe com base nas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças em reunião presencial do dia 17/10/2019 e reunião com prefeito em abr/2020.

Alíquota progressiva
Ainda entre as ações da frente atuarial, devido à tramitação do PLC 19/2020 e as
exigências da EC n° 103/2019 que trata de reforma da previdência, a equipe da Fipe
voltou a discutir tecnicamente as questões relacionadas à progressividade de alíquota.
Ao estudar o assunto, identificou três formas de progressividade sendo adotadas pelos
Entes no momento:


Incidência da alíquota da faixa diretamente sobre o salário total e pronto. Essa é a
alíquota progressiva “simples”;



Incidência da alíquota respectiva em cada faixa, e somar ao final. Essa é alíquota
progressiva “com efeito cascata”;



Incidência da alíquota da faixa diretamente sobre o salário total e fazer o desconto
da respectiva parcela dedutível. Essa é alíquota progressiva “com efeito cascata”,
mas com outra forma de se fazer o cálculo, sendo o resultado sempre equivalente
ao do item anterior.
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Há grande interesse no assunto, especialmente porque a alíquota progressiva reduz a
contribuição de quem ganha menos, sendo bastante adequada do ponto de vista da
equidade. No entanto, em se tratando de um RPPS com desequilíbrio financeiro e atuarial,
não pode haver redução de alíquota que implique em perdas em regime já deficitário.
Simulações de curto prazo realizadas no período demonstraram que a adoção do modelo
da União (efeito cascata com parcela dedutível) ou do modelo implantado no estado de
São Paulo (efeito cascata sem parcela dedutível) causariam queda na arrecadação do
RPPS de Campinas, que é deficitário desde sua constituição em 2004, por meio da LC
n° 10/2004 que estabeleceu a segregação das massas e criou os fundos financeiro e
previdenciário.
A questão foi minuciosamente analisada do ponto de vista jurídico e legal no relatório 8
quando, a pedido do Camprev, a Fipe respondeu ao questionamento da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos (SMRH), em relação aos artigos 2º e 3º do PLC 19,
envolvendo também o Art. 11 da Emenda Constitucional 103.
O PLC 19 não tratou do tema por não ser aplicável naquele momento, uma vez que a
Prefeitura não referendou o artigo 149 da Constituição de forma integral. Por este motivo,
a prefeitura e o Camprev deixaram em aberto a revisão do plano de custeio de forma
integral, havendo espaço para referendar o artigo em discussão dentro do contexto de
demais reformulações determinadas pela EC 103 que, entretanto, encontra-se fora do
escopo do trabalho atual do PSP-Camprev.
Haja vista a observância ao escopo e os atuais limites contratuais e a critério do
contratante, a Fipe poderá realizar novas análises atuariais para identificar a modelagem
que permita ter alíquota progressiva sem redução da arrecadação previdenciária do
município. Entretanto, além dos estudos atuariais, a adoção de um novo paradigma
depende de revisão do modelo de custeio do RPPS, que forçosamente deverá ser realizado
pelo Camprev, para adequação aos ditames da EC n° 103/2019.
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2.6

EVOLUÇÃO DA EAP
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Ao longo do mês de abril, a Estrutura Analítica de Projeto (EAP) do PSP-Camprev
demonstra evolução nas seguintes esferas de atividade:


No

contexto

da

“DEFINIÇÃO

ESTRATÉGICA

PARA

A

SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA DO RPPS”, foi concluída a etapa
de “Riscos atuariais, econômicos, demográficos, fiscais e legais (exógenos)”;


Dentro do escopo “ANÁLISE DA GESTÃO DO ATIVO: RECEITAS DO RPPS
E INVESTIMENTOS” foi finalizada a etapa de “Análise sobre a Taxa de
Administração e outras Receitas Próprias”.
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3.

CONCLUSÃO

Em decorrência das diretrizes estabelecidas pelo contratante, no mês anterior, com apoio
da Administração Municipal, em abril, a Fipe teve oportunidade de apresentar
socialmente para a comunidade campinense, envolvida com as questões da previdência
municipal, a extensão e o conteúdo do projeto de pesquisa desenvolvido pela fundação,
conciliando seu escopo com os dispositivos mandatórios, ou de aplicação imediata, da
reforma previdenciária.
Para se alcançar os resultados sustentáveis ante ao contexto informado e viabilizar a
efetivação das medidas previstas, a Fundação desempenhou papel importante de
assessoria perante o Camprev em eventos essenciais para a divulgação e implementação
do Plano de Sustentabilidade Previdenciária (PSP), como descrito ao longo deste
relatório, entre as quais destacamos: reunião com o Conselho Municipal de Previdência
(CMP); audiência pública sobre o PLC 19/2020, as quais convergiram para aprovação da
Lei Complementar nº 259, promulgada em 29 de abril de 2020.
Com o sucesso das atividades, o Camprev deu passos significativos para o
desenvolvimento da etapa final do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária, a partir do
conhecimento dos vereadores, servidores públicos e dependentes e da comunidade sobre
os graves problemas enfrentados pelo RPPS de Campinas e o aval da maioria dos edis ao
PSP, com aprovação da LC nº 259/2020, como forma de atender a EC nº 103/19, que
como sabemos deverá ser complementada com outras medidas e ações.
Nesse período, com resultados prévios dos cenários, foi determinante a apresentação ao
prefeito e secretários municipais do diagnóstico realizado pela Fipe, frise-se com total
apoio do Camprev, com indicação de ações de equacionamento, demonstrando, entre
outros efeitos, que a aplicação automática dos termos da Portaria SEPRT/ME nº 1.348,
de 3/12/2019 traria resultado contrário ao pretendido pela reforma previdenciária uma vez
que a mera majoração de alíquota e transferência da responsabilidade pelo pagamento dos
benefícios temporários para o município, em verdade, aumentaria o dispêndio do Tesouro
à conta do RPPS, isso em um momento de maior necessidade de recursos públicos para
combate aos efeitos da Covid 19.
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À luz da demonstração da referida externalidade negativa, por meio de resultados deste
projeto de pesquisa ficou patenteada aos gestores públicos a necessidade de o município
enfrentar os problemas estruturais da modelagem da segregação da massa instituída com
edição da LC nº 10/2004, com adoção da revisão e as demais medidas constantes do PSP.
Com isso foi possível ao Camprev e Administração Municipal ponderar de modo
qualificado para escolher o melhor caminho a seguir dentro das proposições estudadas ao
longo de quase um ano de trabalho das equipes da fundação e do instituto.
A fim de elaborar e reelaborar tecnicamente as ações e cenários do PSP, o mês de abril
também foi marcado por intensas discussões e estudos no interior das equipes das
vertentes que compõem o trabalho de consultoria da Fipe no RPPS de Campinas, haja
vista um maior número de legislações e de novas normas jurídicas editadas por ocasião
da gravidade da pandemia do novo coronavírus, bem como em face da disponibilização
de dados e informações do RPPS fornecidas pelo Camprev para atualizar os cenários,
conforme informado no presente relatório.
Em conclusão, o PSP tem sido desenvolvido em dois momentos distintos com normas e
efeitos diferentes nessas oportunidades, antes e depois da EC nº 103/2019. Os primeiros
cenários apresentados (novembro 2019), antes da edição da EC, demonstram problemas
existentes na segregação da massa do RPPS local, conforme viabilizado pela
demonstração do custo atuarial de transição (CAT) e da apresentação de diferenças
metodológicas dos estudos atuariais com e sem testes de aderência das hipóteses e
premissas, alterando-se o resultado do passivo e déficits atuariais dos fundos e da
previdência local.
Posteriormente, com advento da reforma previdenciária, houve a elaboração de novos
cenários (fevereiro, março e abril 2020), comprovando que os efeitos do CAT seriam
maiores com aprovação linear de medidas que, em tese, seriam destinadas à preservação
do equilibro financeiro e atuarial do RPPS.
Desse modo, o estudo em desenvolvimento até aqui demonstrou o pesado encargo do
município para manutenção do regime de capitalização e apresentou alternativas ao mero
desfazimento da segregação da massa existente, respeitando-se nas alternativas
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apresentadas a solvência do plano e do município e assessorando o contratante para que
sejam adotadas as medidas que detenham caráter de sustentabilidade para o RPPS e o
Município.
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4.
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4.1

QUADRO DE REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO

Reuniões presenciais
item Data

Assunto

1.

Audiência pública para debate
do PLC 19/2020

2.

Participantes
Pela Fipe: Fernando Rodrigues e
Euclides Esteves, pelo Camprev:
07/04/2020
Marionaldo Maciel e vereadores da
CMC
Pela Prefeitura: Prefeito Jonas
Donizete, Michel Abrão Ferreira Secretário Municipal de Governo,
Peter Panutto - Secretário
Municipal de Assuntos Jurídico,
Tarcísio Galvão de Campos Cintra
– Secretário Municipal de Finanças
13/04/2020 e Vagner da mesma secretaria.
Pelo Camprev: Marionaldo
Fernandes Maciel – Diretor
Presidente, Paulo César da Fonseca
– Assessor Financeiro e Atuarial.
Pela Fipe: Fernando Rodrigues da
Silva, Josmar Nunes, Thiago
Duarte de Oliveira e Suzana Vier

Apresentação do status do
PSP-Camprev e de resultados
de estudos atuariais para
revisão da segregação da
massa

Local
Horário
Câmara
Municipal 10h às
de
17h30min
Campinas

Prefeitura
Municipal 10h15 às
de
12h30min
Campinas

Reuniões realizadas em modo on-line com o Camprev
item

Data

1

03/04/2020

2

04/04/2020

3

09/04/2020

4

09/04/2020

5

20/04/2020

6

22/04/2020

7

23/04/2020

Participantes
Fipe: Fernando Rodrigues, Euclides
Esteves e Thiago Duarte; Camprev:
Marionaldo Fernandes Maciel
Fipe: Fernando Rodrigues e Thiago
Duarte; Camprev: Marionaldo
Fernandes Maciel
Fipe: Fernando Rodrigues e Thiago
Duarte; Camprev: Marionaldo
Fernandes Maciel
Fipe: Fabiana Freitas, Fernando
Rodrigues, Thiago Duarte e Camprev:
Paulo César da Fonseca
Fipe: Fernando Rodrigues e Thiago
Duarte; Camprev: Marionaldo
Fernandes Maciel e Paulo César da
Fonseca
Fipe: Fernando Rodrigues, Euclides
Esteves e Thiago Duarte; Camprev:
Marionaldo Fernandes Maciel
Fipe: Fernando Rodrigues e Thiago
Duarte; Camprev: Marionaldo
Fernandes Maciel e Paulo César da
Fonseca e integrantes do Conselho
Municipal de Previdência (CMP)

Assunto
Roteiro para elaboração de
apresentação na Câmara
Municipal de Campinas

Horário

Detalhamento de apresentação

16h às 17h

Material sobre o PLC 19/2020

14h10 às
14h40min

Alinhamentos sobre
questionamentos na CMC sobre
aumento da alíquota

17h30 às
17h50 min

Pauta para a reunião do CMP

15h20 às
16h10min

Elaboração de apresentação para
reunião do CMP

16h às 17h

Apresentação de minuta do PL de
Revisão da Segregação da Massa

10h às 12h

13h às 14h

* Além das reuniões com o Camprev, a Fipe também realizou 31 reuniões internas remotamente para
andamento do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária
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4.2

ATAS DAS REUNIÕES PRESENCIAIS REALIZADAS NO PERÍODO

8ª audiência pública de 2020, realizada em 7 de abril, em ambiente virtual, por meio
do sistema de deliberação remota da câmara municipal de campinas, para discutir
o PLC 19/2020 com emenda, processo 232.256, de autoria do prefeito municipal, que
“dispõe sobre os benefícios de auxílio doença, salário família, auxílio maternidade,
auxílio reclusão e abono trezeno e altera a lei complementar nº 10, de 30 de junho
de 2004, que “cria e organiza o Instituto de Previdência Social do Município de
Campinas – Camprev e dá outras providências.”
Transcrição realizada pela Câmara Municipal de Campinas está anexa ao relatório devido
à extensão do material (137 páginas) que retrata mais de 7 horas de duração de audiência.
No documento, encontra-se a participação dos técnicos da Fipe: Fernando Rodrigues da
Silva e Euclides Esteves e do presidente do Camprev Marionaldo Fernandes Maciel, além
dos excelentíssimos vereadores e participação popular on-line.
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TRANSCRIÇÃO DA 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2020, REALIZADA EM 7 DE ABRIL
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
TRANSCRIÇÃO DA 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2020, REALIZADA EM 7 DE
ABRIL, TERÇA-FEIRA, ÀS 10H02, EM AMBIENTE VIRTUAL, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS,
PARA DISCUTIR O PLC 19/2020 COM EMENDA, PROCESSO 232.256, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE "DISPÕE SOBRE OS BENEFÍCIOS DE
AUXÍLIO DOENÇA, SALÁRIO FAMÍLIA, AUXÍLIO MATERNIDADE, AUXÍLIO
RECLUSÃO E ABONO TREZENO E ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 10, DE 30
DE
JUNHO DE 2004, QUE "CRIA E ORGANIZA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
VEREADORES PARTICIPANTES
SR. MARCOS BERNARDELLI - PRESIDENTE
SR. AILTON DA FARMÁCIA
SR. CAMPOS FILHO
SR. CARLÃO DO PT
SR. CARMO LUIZ
SR. FERNANDO MENDES
SR. FILIPE MARCHESI
SR. GUSTAVO PETTA
SR. JORGE DA FARMÁCIA
SR. JORGE SCHNEIDER
SR. JUSCELINO DA BARBARENSE
SR. LUIS YABIKU
SR. LUIZ CIRILO
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VEREADORES PARTICIPANTES
SR. LUIZ ROSSINI
SR. MARCELO SILVA
SRA. MARIANA CONTI
SR. NELSON HOSSRI
SR. PASTOR ELIAS AZEVEDO
SR. PAULO HADDAD
SR. PEDRO TOURINHO
SR. PROFESSOR ALBERTO
SR. RODRIGO DA FARMADIC
SR. RUBENS GÁS
SR. TENENTE SANTINI
SR.

VINICIUS

GRATTI

SR. ZÉ CARLOS
DEMAIS PARTICIPANTES
SR. MARIONALDO FERNANDES MADIRETOR PRESIDENTE DO CAMPREV
CIEL
SR. PETER PANUTTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURÍDICOS
SR. PAULO FONSECA

ASSESSOR FINANCEIRO E ATUARIAL
- CAMPREV

SR. FERNANDO RODRIGUES

CONSULTOR DE PREVIDÊNCIA –
FIPE

SR. EUCLIDES ESTEVES

SUBCOORDENADOR JURÍDICO –
FIPE

Legenda:
(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta
-- interrupção da fala
Aviso:
Nesta transcrição utilizam-se os nomes parlamentares em substituição a menções

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
2 de 137

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27063-3944 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

C
M
C
T
R
A2
02
00
00
01

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 8ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 10h02,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação
Remota da Câmara Municipal de Campinas

informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.
A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Bom dia a todos, bom
dia, senhores vereadores, bom dia à população que nos pela TV Câmara.
Estamos dando início à 8ª Audiência Pública da Câmara Municipal de Campinas.
“O Presidente da Câmara Municipal de Campinas convoca, nos termos do §
5º do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas
cumulado com o Ato da Mesa nº 09/20, Audiência Pública, a ser realizada
no dia 7 de abril de 2020, terça-feira, às 10h00, em Ambiente Virtual,
através do Sistema de Deliberação Remota deste Poder Legislativo, para
debater o seguinte projeto: PLC 19/2020 com emenda, Processo 232.256,
de autoria do prefeito municipal, que ‘dispõe sobre os benefícios de auxílio
doença, salário família, auxílio maternidade, auxílio reclusão e abono
trezeno e altera a Lei Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004, que
‘cria e organiza o Instituto de Previdência Social do município de Campinas
- Camprev e dá outras providências’’”.
Eu quero inicialmente agradecer a presença em participar ativamente dessa
audiência pública pública do presidente do Camprev, o senhor Mariolando; do assessor
também do Camprev, o Paulo Fonseca; o Fernando, da consultoria do Camprev Fipe; o
Euclides, também da consultoria Camprev Fipe; um grande amigo, secretário, Peter
Panutto, secretário de Assuntos Jurídicos da municipalidade; também do amigo, colega,
Enrique Lerena, diretor de Secretária de Negócios Jurídicos de Campinas, — quero
justificar desde já a ausência do vereador Marcelo Silva, que está com um dos filhos no
médico pediatra e assim que possível fará a conexão —; agradeço também a presença
do João Carlos Ribeiro, diretor de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de
Campinas.
Antes de darmos início aos esclarecimentos, tenho eu que ponderar algumas
situações: a vereadora Mariana Conti, em 12 de março, próximo passado, fez protocolar
um requerimento nos seguintes termos:
“Nos termos do art. 85, §5° do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Campinas, requeiro a convocação de Audiência Pública Facultativa para
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discussão do PLC 19/2020 em horário noturno, entre 18h e 22h.
A realização de audiência sobre o projeto em questão fora de horário
comercial é fundamental para possibilitar a participação de servidoras e
servidores públicos municipais, diretamente interessados nos efeitos do
projeto em pauta. ”
Esse procedimento veio à conclusão e no dia 1º de abril, este presidente que vos
fala proferiu o seguinte decisão:
“O pleiteado no pedido de folhas 2 já fora deliberado conforme Ato da
Mesa 09/2020, publicado no diário oficial municipal de 30 de março,
próximo passado, e publicações da 8ª e 9ª Audiência Pública também ali
retratados.
Campinas, 1º de abril.”
Documento anexo, juntei a cópia.
No último dia também 1º de abril, que é a data do ofício da vereadora Mariana
Conti, ela faz um outro requerimento que eu vou fazer a leitura na íntegra:
“Excelentíssimo
Bernardelli:

Senhor

Presidente

da

Câmara,

vereador

Marcos

Assunto sobre o enquadramento da RPPS de Campinas nos prazos
determinados pelo EC 103/2019.
Após a aprovação do PLC 19/2020 na Comissão de Constituição e
Legalidade em 18 de março, vários vereadores argumentaram que a
Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o
sistema de previdência Social e estabelece regras de transição e
disposição transitórias enquadraria o Camprev, o que colocaria, portanto,
a exigência de aprovação do mencionado PLC até o dia 31… até o prazo de
31 de abril de 2020 para cumprimento do calendário estabelecido na
Portaria 1.348 de 3 de dezembro de 2019.
Esse documento tem o objetivo de expor o não enquadramento
automático do Camprev à lei supracitada, bem como alterar para
documentos que já foram apreciados nessa Casa atestando tese contrária
à justificativa apresentada pelo Executivo para aprovação do PLC 19/20.
Segundo o EC 103/19, no art. 9º, §4º, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos
servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime
próprio de Previdência Social não possui déficit atuarial a ser equacionado,
hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis
ao Regime Geral de Previdência.”
[ininteligível] no site que ela coloca, [ininteligível] vinte de março de dois mil…
Vou ler novamente o que dispõe o art. 4º para que os senhores compreendam a
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leitura que estou fazendo:
“Paragrafo 4º — Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão estabelecer a alíquota inferior à da contribuição dos servidores da
União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de
Previdência Social não possui déficit” — vou repetir, não possui déficit —
“atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser
inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.”
Segundo esse parágrafo... Aí agora já é a narrativa do requerimento da
vereadora.
“Segundo esse parágrafo, os municípios não podem estabelecer alíquota
inferior aos dos servidores da União exceto se demonstrado que o regime
próprio de previdência não possui déficit atuarial. Sobre o suposto déficit,
afirma a vereadora, atual do Camprev, até agora a Prefeitura e a gestão
Camprev não apresentaram nenhum estudo consistente sobre a existência
desse déficit.”
Repito, afirma a vereadora no requerimento:
“Sobre o suposto déficit atuarial do Camprev, até agora a Prefeitura
Municipal e a gestão do Camprev não apresentaram nenhum estudo
consistente sobre a existência desse déficit, pelo contrário, segundo
defesa emitida pelos procuradores do município, Paulo [ininteligível] Filho,
Ricardo Rudnick, Luiz Ricardo Sartorelli, em nome do prefeito municipal, a
gestão argumenta que o déficit do Camprev é financeiro e não atuarial.
Essa defesa foi apresentada ao Tribunal de Contas que acusava o prefeito
Jonas de irregularidade na contabilização de despesa para cobertura do
déficit do fundo financeiro.
Dos argumentos apresentados pelos procuradores destaca o seguinte,
abre aspas: o município de Campinas [ininteligível] IPMC, Instituto de
Previdência do Município de Campinas, observou todos os seus recursos e
disponibilidades financeiras ficando responsável integralmente pelo custeio
das aposentadorias e pensões dos servidores e dependentes na forma da
lei.
Em decorrência da Lei LC 10/2004, a gestão administrativa dos recursos
dos aposentados passou a ser integralmente do Camprev para todos os
servidores, inclusive aqueles admitidos anteriormente à lei de criação do
Instituto. Por essa razão, os custos das aposentadorias dos servidores
admitidos antes de 30 de [ininteligível] de 2004 são pagos pela Camprev
com recursos transferidos pela Prefeitura, tratando-se portanto de recurso
transferido ao fundo financeiro e não recursos para o equilíbrio atuarial. É
deste fundo que se trata o pagamento do déficit — agora questionado —
financeiro e não atuarial, como equivocadamente registrou o agente de
fiscalização financeira.

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
5 de 137

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27063-3944 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

C
M
C
T
R
A2
02
00
00
01

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 8ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 10h02,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação
Remota da Câmara Municipal de Campinas

TC 0001564/138/26, processo referência ao PDL 2002/2017, que dispõe
sobre a aprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo referente às contas da Prefeitura Municipal de Campinas no exercício
de 2013, Processo TC 0001564/026/13, arquivo da Câmara Municipal de
Campinas, Processo 224.607, volume 5, páginas 915 e 916, grifos
nossos.”
“Destaco...” Volta a vereadora.
“Destaco que tal argumentação foi realizada pela Procuradoria do
Município em defesa de questionamento apresentado pelo Tribunal de
Contas do Estado e que foi apreciada pelos vereadores desta Casa, cuja
maioria deu voto favorável à aprovação das Contas da Prefeitura do Jonas
Donizette em 2013, a partir da aprovação do PDL 2002/2017 e que
portanto foi publicado como Decreto Legislativo 4.444 de 5 de março de
2018, do qual se conclui que esta Casa Legislativa corroborou da defesa
ora apresentada em nome do prefeito municipal.
O argumento do déficit atuarial se baseia hoje, única e exclusivamente,
aos repasses realizados mensalmente pela Prefeitura para a cobertura do
déficit financeiro. Ademais, até hoje não foi apresentado nenhum estudo
consistente demonstrando o déficit atuarial.
Uma vez que não existe qualquer comprovação de déficit atuarial no
Camprev, e que a própria gestão argumenta que os repasses realizados
para a cobertura do déficit do fundo financeiro não se pode ser
caracterizada como transferência para a cobertura do déficit atuarial.
Não há nada que pressuponha, de antemão, o enquadramento do
Camprev na lei federal descrita acima, e que, portanto, a aprovação do
PLC 19/2003 é uma decisão política de inteira responsabilidade de cada
um dos senhores vereadores dessa Casa. Não cabe, portanto, o
argumento do prazo estabelecido pelo governo federal.
Compartilho esses documentos para a ciência da presidência, bem como
dos demais vereadores, e apelo para que a tramitação desse processo não
aconteça em meio a pandemia do Covid 19 e a grave crise sanitária dela
decorrente, ainda mais em um momento em que os servidores públicos
estão sendo chamados a realizarem um enorme esforço pessoal, até de
colocarem suas vidas em risco para trabalharem na contenção do vírus e
no tratamento dos doentes. É uma falta de sensibilidade tramitar um
projeto dessa natureza.
Solicito que seja encaminhada cópia a todos os gabinetes dessa egrégia
Casa de Leis.
Atenciosamente, Mariana Conti, vereadora PSL[sic].”
Eu, assim que… desculpa, PSOL. Assim que chegou, eu fiz o encaminhamento à
Procuradoria no dia 2 de abril [ininteligível] conclusão: “Solicito que este ofício seja
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anexado ao e-mail e Ofício 04/2020, da lavra da ilustre vereadora Mariana Conti. Após, à
Procuradoria, para análise, parecer quanto ao contido no referido ofício. Campinas, 2 de
abril de 2020.”
O procedimento foi para a Procuradoria e o parecer foi da lavra da Procuradora
Bruna Santos Jovetta e referendado pelo procurador Luis Antonio Nascimento, pelo
doutor Fernando… doutor Luis, doutor Fernando e a doutora Rafaela.
Parecer Processo Legislativo 47/2020. Referência… Requerimento 720/2020,
Processo 232.537, Ofício 04/2020, vereadora Mariana Conti.
“Cuida-se de ofício encaminhado pela Ver. Mariana Conti ao Presidente da
Câmara Municipal de Campinas, através do qual expõe, em síntese, que
não há dados consistentes sobre a existência de déficit atuarial no
Camprev, razão pela qual não se pressupõe o enquadramento imediato do
Camprev na EC 103/2019 e na Portaria 1.348, de 3 de dezembro de 2019.
Afirma, ainda, que a aprovação do PLC 19/2020 é uma decisão política, de
responsabilidade dos Vereadores da Casa, e apela para que a tramitação
de referido projeto não aconteça em meio à pandemia do COVID-19.
Em despacho (v. fls. 05), o Presidente determinou o encaminhamento de
referido ofício à Procuradoria, para análise e parecer.
Passamos às considerações.
Inicialmente, transcrevemos os dispositivos legais referidos no ofício
encaminhado pela nobre Vereadora: Emenda Constitucional n. 103/2019
Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do
art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de
previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
e o disposto neste artigo.
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão
estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União,
exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência
social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a
alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de
Previdência Social.
Portaria SEPRT n. 1.348, de 03 de dezembro de 2019 - Dispõe sobre
parâmetros e prazos para atendimento das disposições do artigo 9º da
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, para Estados,
Distrito Federal e Municípios comprovarem a adequação de seus Regimes
Próprios de Previdência Social - RPPS. (Processo nº 10133.101237/201973)
Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão o prazo até 31
de julho de 2020 para adoção das seguintes medidas, em cumprimento
das normas constantes da Lei nº 9.717, de 1998, e da Emenda
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Constitucional nº 103, de 2019:
I - comprovação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho:
a)
da vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de
contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no §
4º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aos arts. 2º e 3º
da Lei nº 9.717, de 1998, e ao inciso XIV do art. 5º da Portaria MPS nº
204, de 2008;
b)
da vigência de norma dispondo sobre a transferência do RPPS
para o ente federativo da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios
de incapacidade temporária para o trabalho, salário-maternidade, saláriofamília e auxílio-reclusão, para atendimento ao disposto no § 3º do art. 9º
da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, no inciso III do art. 1º da Lei
nº 9.717, de 1998, e no inciso VI do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de
2008.
II - encaminhamento dos documentos de que trata o art. 68 da Portaria
MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, relativos ao exercício de 2020,
para atendimento ao disposto no § 1º do art. 9º da Emenda Constitucional
nº 103, de 2019, ao inciso I do art. 1º e ao parágrafo único do art. 9º da
Lei nº 9.717, de 1998, e ao inciso II e a alínea "b" do inciso XVI do art. 5º
da Portaria MPS nº 204, de 2008.
Parágrafo único. O pagamento dos benefícios a que se refere a alínea "b"
do inciso I do art. 1º, dentro do prazo de adequação estabelecido na
legislação do ente, limitado ao prazo referido no caput, não será
considerado para fins da verificação do atendimento ao inciso VI do art. 5º
da Portaria MPS nº 204, de 2008.
Art. 2º Na definição das alíquotas de contribuição ordinária devida ao
RPPS, para cumprimento da adequação a que se refere a alínea "a" do
inciso I do art. 1º, deverão ser observados os seguintes parâmetros:
I - Para o RPPS em relação ao qual seja demonstrada a inexistência de
déficit atuarial a ser equacionado, a alíquota de contribuição dos
segurados e pensionistas não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis
aos segurados do Regime Geral de Previdência Social; II - Para o RPPS
com déficit atuarial:
a)
caso não sejam adotadas alíquotas progressivas, a alíquota
mínimauniforme dos segurados ativos, aposentados e pensionistas será de
14% (quatorze por cento), na forma prevista no caput do art. 11 da
Emenda
Constitucional nº 103, de 2019;
b)
caso sejam adotadas alíquotas progressivas, será observado o
seguinte:
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1.
deverão ser referendadas integralmente as alterações do art. 149
da Constituição Federal, nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda
Constitucional nº 103, de 2019;
2.
as alíquotas de contribuição ordinária dos segurados ativos,
aposentados e pensionistas e suas reduções e majorações corresponderão,
no mínimo, àquelas previstas no § 1º do art. 11 da Emenda Constitucional
nº 103, de 2019.
§ 1º As alíquotas deverão estar embasadas em avaliação atuarial que
demonstre que a sua aplicação contribuirá para o equilíbrio financeiro e
atuarial do RPPS, nos termos do § 1º do art. 9º da Emenda Constitucional
nº 103, de 2019.
§ 2º Não será considerada como ausência de déficit a implementação de
segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de
equacionamento de déficit.
§ 3º — A contribuição ordinária a cargo do ente federativo deverá ser
adequada, simultaneamente, com a dos segurados e pensionistas, quando
necessário para o cumprimento do limite de que trata o art. 2º da Lei nº
9.717, de 1998.
Art. 3º — Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.”
(grifo da Procuradoria) Volto ao parecer.
“Da leitura dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que, ao
prever diversas alterações no sistema de previdência social, a EC
103/2019 tratou também da adequação das alíquotas de contribuição ao
RPPS pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, a depender da
demonstração de o respectivo regime próprio de previdência do ente
possuir ou não déficit atuarial.
Por sua vez, a Portaria SEPRT n. 1.348/2019 estabeleceu que tais entes
terão o prazo até 31 de julho de 2020 para, dentre outras medidas,
comprovar a vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de
contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no §
4º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, alíquotas as
quais serão definidas de acordo com a existência ou não de déficit atuarial,
o que também foi reforçado no art. 2º, I e II da portaria em questão.
Importante ressaltar que, especificamente no caso dos Municípios, em que
haverá pleito eleitoral no ano corrente, há proibição expressa na Lei de
Responsabilidade Fiscal acerca do aumento de despesa com pessoal no
período de 180 dias antes do término do mandato do titular do órgão, o
que na prática corresponde à data limite de 03 de julho 2020.
Lei Complementar n. 101/2000:
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Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa
com pessoal e não atenda:
I
- as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o
disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição;
II
- o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com
pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte
aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão
referido no art. 20.
(grifo nosso)
Assim, pode-se afirmar que há dispositivos constitucionais e legais
vigentes que determinam aos Municípios a adequação das alíquotas de
contribuição ordinária dos RPPS, dentro de um limite temporal específico.
Por sua vez, a fixação do percentual da alíquota de contribuição (alíquota
mínima uniforme de 14%, alíquotas progressivas conforme previsão do
art. 11, §1º da EC n. 103/2019 ou alíquota não inferior às aplicáveis aos
segurados do RGPS) depende da existência, ou não, de déficit atuarial do
RPPS.
Contudo, nessa seara, consignamos que este órgão jurídico” — ou seja, os
procuradores, a Procuradoria da Casa — “não possui conhecimento técnico
suficiente para avaliar a existência de tal déficit, cuja análise exige
conhecimentos
multidisciplinares,
como
matemática,
estatística,
fundamentos econômicos, etc, devido aos complexos cálculos e regras
específicas envolvidos.
Ressaltamos que, nas razões de encaminhamento do PLC 19/2020, que
dentre outras coisas estabelece nova alíquota de contribuição ordinária
dos servidores para o custeio do RPPS, há menção à existência de um
‘elevado déficit do RPPS de Campinas’.
Todavia, conforme já consignado anteriormente, a Procuradoria Legislativa
não tem condições técnicas de avaliar tal premissa, a fim de verificar a
adequação da alíquota definida pelo Executivo.
De qualquer modo, rememoramos que compete ao Presidente da Câmara,
com base em suas atribuições, convocar reuniões extraordinárias para
deliberação de matérias de caráter urgente, em consonância com o que
dispõe o art. 121, caput do Regimento e art. 3º, caput do Ato da Mesa n.
07/2020, sendo a aprovação do projeto, conforme destacado pela nobre
Vereadora, uma decisão política de inteira responsabilidade de cada um
dos parlamentares da Casa.
É o parecer. Submeto à consideração superior.
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Campinas, 03 de abril de 2020.
BRUNA D. D. R. SANTOS JOVETTA
Procuradora da Câmara Municipal de Campinas OAB/SP:
309.430.”
Que como eu disse vem ratificar… ratificado pelos doutores Luis Antonio
Nascimento, Rafaela Barbosa e o doutor Fernando Albuquerque. Esse é o primeiro
esclarecimento que eu gostaria de fazer a Vossas Excelências.
O segundo esclarecimento… eu vou conceder pela ordem, seja o que for de
intervenção dos senhores vereadores, após os esclarecimentos… que aí nós já vamos
começar, depois pela ordem, as considerações dos convidados que aqui estão para tanto.
No PLC 19, o Camprev fez encaminhar à Casa… eu tinha colocado aqui… o
Camprev fez encaminhar à Casa todo um relatório de avaliação atuarial de 2019 e os
técnicos vão fazer a apresentação.
Mas eu fiz questão aqui só de destacar as fls. 243, depois eles vão estabelecer,
algumas considerações do fundo financeiro, do fundo previdenciário, que os técnicos que
estão aqui farão, cada qual a sua devida apreciação, consideração e explicação.
Mais uma vez eu esclareço a Vossas Excelências que essa audiência pública ela
precede a qualquer votação desse projeto em Plenário. A única votação que tivemos foi
na Comissão de Constituição e Legalidade, onde foi aprovado. Teríamos depois aquela
audiência pública facultativa que foi suspensa, por orientação da comissão, inclusive.
Hoje estamos realizando sim essa audiência pública para objetivar aquilo que nós
delineamos. Não foi o voto da maioria, mas foi a maioria vencedora, de que nós devemos
deixar esse procedimento preparado, se possível até a última semana do mês de abril,
acaso o senhor prefeito municipal não consiga… ou pelo Executivo Municipal, ou pela
Frente Nacional que representa, adiar, prorrogar o prazo que é exíguo, nós faremos a
tramitação.
Repito que se algum ordenamento ou decisão judicial chegar às nossas mãos
suspendendo a tramitação, como eu disse para Vossas Excelências em privado, digo
agora em público, não terei nenhum problema em cumpri-la… cumprir essa decisão,
porque sou um homem que lido… profissional que lido com as coisas do Direito, não seria
esse que vos fala que iria descumprir uma ordem judicial.
Com relação a própria audiência pública, eu acho que ficou bem sacramentada,
mas eu pedi que fosse feita a juntada em cada uma das audiências públicas hoje, tanto
do 19 como do 20, que o Supremo Federal… onde foi essa matéria? O Supremo prepara
Sessão por videoconferência.
Ou seja, as audiências públicas no Judiciário, quando é segredo de justiça, ela
vem chancelada para tanto. E a audiência pública quando ela é pública não tem a
definição se ela é pública presencial ou pública virtual.
Quero crer que, em virtude de tudo que está acontecendo, principalmente no que
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diz respeito a situação desse vírus, por orientação também da comissão que aqui
compomos e pela anuência de todos os senhores é que estamos assim procedendo.
Se concordarem ou não, eu quero crer que, por ora, nós estamos no caminho
certo. Repito, me curvo se alguma decisão judicial aqui chegar determinando a
suspensão. Não tenho problema e repito, nós vamos dar sequência. Quero crer que os
esclarecimentos que aqui abordei são suficientes para o prosseguimento dessa audiência
pública.
E de imediato eu quero passar a palavra para o vereador Gustavo Petta. Vossa
Excelência tem a tribuna virtual.
Vereador Gustavo Petta, eu só solicitaria que não fizéssemos discursos, que não
fizéssemos ponderações sobre a discussão, mas sobre talvez... sobre o que é que falei
até agora, que ainda não escutamos nada. Eu peço essas deferências de Vossas
Excelências.
Pois não, vereador Gustavo Petta.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Presidente, primeiro bom dia a todos os
vereadores que estão aqui presentes; também aos convidados; a toda a equipe técnica
da Câmara.
Eu não vou aqui evidentemente discutir o mérito, mas eu só queria, presidente...
eu sei que essa é uma decisão que cabe… que a Vossa Excelência e com todo respeito
solicitar que essa audiência fosse cancelada. Pelos seguintes motivos-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Gustavo
Petta, por gentileza, essa matéria já está-SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: --o primeiro motivo é que realmente [ininteligível]-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: --eu gostaria que o
senhor escutasse-SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: --nos estudos que nós fizemos-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: --essa matéria já
estava vencida-SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: --e a obrigatoriedade, a emergência colocada
pela Emenda Constitucional-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: --vereador Gustavo
Petta, por gentileza, eu quero que Vossa Excelência me escute-SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: --103, § 4º-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: --vereador Gustavo
Petta, gostaria que você-SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: --fala que esses casos [ininteligível]--
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SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS
interrompe a palavra do vereador Gustavo Petta.

BERNARDELLI:

Por

gentileza,

Vereador, eu gostaria que Vossa Excelência me escutasse: essa matéria, em
virtude de todos os apontamentos já feitos, eu não vou analisar novamente, ela já foi
analisada e os ditamos que nós nos baseamos para o deferimento foram aqui
consignados.
Eu peço a compreensão de Vossa Excelência, Vossa Excelência não procedeu o
requerimento como fez a vereadora Mariana Conti — também não tinha a obrigação —,
mas se Vossa Excelência puder ser sucinto, a respeito desse assunto, porque nós temos
mais seis vereadores ainda inscritos para a questão de ordem.
Por favor, Vossa Excelência tem a palavra.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Presidente, só deixa eu concluir o meu
raciocínio.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Pois não.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: A gente tem aqui limitações técnicas, porque
nós não estamos presencialmente, então deixa eu concluir, é evidente que é você que
tomará a decisão no final.
Eu só quero dizer o seguinte: a emenda constitucional, na minha visão, no meu
entendimento, não nos obriga a votar de maneira emergencial este projeto agora,
porque não há comprovação de déficit atuarial no fundo previdenciário, no fundo
financeiro. Não há de se falar de déficit atuarial, porque o que pode se falar é de
problemas na ordem financeira-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador, eu vou
novamente cortar palavra de Vossa Excelência.
Isso é mérito, se é cálculo atuarial ou não, vamos aguardar os técnicos da
Prefeitura explicarem.
Por gentileza. Eu não vou entrar nessa discussão, senão eu vou ser obrigado a
interrompê-lo… Peço… O senhor é um excelente companheiro, um excelente colega, mas
não vamos entrar na discussão do mérito da questão. Se tiver alguma falha por
enquanto no meu procedimento, eu aceito a questão de ordem.
Porque senão nós vamos fazer uma discussão de questão de ordem de mais de
duas horas e eles nem explicaram. Depois que houver a explicação, eu até compreendo
[ininteligível].
Com relação à audiência pública, da maneira que já foi [ininteligível], já foi
decidido, vereador Gustavo Petta, peço a compreensão de Vossa Excelência.
Porque [ininteligível] com o seu requerimento, Vossa Excelência está entrando no
mérito, e aqui não tem nada de emergencial, o que tem aqui é que nós decidimos —
quero cumprimentar o vereador Vinicius Gratti, que aqui está — decidimos que, em face
do tempo exíguo, não é nenhuma situação que Vossa Excelência já não entenda e
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compreenda. Peço a compreensão de Vossa Excelência.
Pois não, vereador Gustavo Petta.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Deixa eu… Então eu só estou querendo dizer
que só justificaria uma audiência pública remota, se realmente fosse urgente — o que eu
não considero — por isso que eu solicitei o cancelamento.
Mas para além disso, presidente, só queria que você esclarecesse também a
questão do artigo 85 do Regimento Interno. Na minha visão, essa audiência pública não
tem caráter facultativo. Eu queria que esclarecesse, porque no seu esclarecimento não
tocou nesse assunto.
A audiência pública em questão, ela impacta sobre as diretrizes orçamentárias, o
orçamento anual e outros pontos que tornam ela obrigatória. O que foi convocado no
presente momento é uma audiência pública facultativa.
Eu quero questionar isso, porque, na minha visão, um projeto como esse exige audiência
pública obrigatória, certo? [ininteligível]
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Gustavo
Petta-SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA:--correto?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Gustavo
Petta, por gentileza, deixa… Respondo, sim, a Vossa Excelência com relação à audiência
pública, como eu disse, ela não tem nenhum procedimento ao que diz de respeito à
emergência dela, por si só, foi em virtude do lapso do temporal que temos. E esse é um
argumento, Vossa Excelência poderá sustentar e deverá fazê-lo depois.
Com relação à audiência facultativa, ela foi marcada lá, a publicação que fizemos
é bem clara, nós temos hoje uma audiência pública a ser…
O senhor leu o Diário Oficial? Se o senhor ler o Diário Oficial, está lá, audiência
pública a ser realizada em ambiente virtual, através do sistema de deliberação remota
deste Legislativo, ou seja, nós estamos enquadrando de acordo como diz o ato, é uma
audiência pública realizada no ambiente virtual através do sistema de deliberação
remota.
Portanto, quero crer que vossas perguntas foram respondidas. Eu passo agora a
palavra ao vereador Pedro Tourinho.
Pela ordem, vereador Pedro Tourinho.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Bom dia, senhor presidente. Está me
ouvindo direitinho aí?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Estou ouvindo. Estou
ouvindo.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Eu gostaria de entender o seguinte, tem
algumas questões que eu considero delicadas do ponto de vista da organização dessa
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audiência aqui, eu não vou entrar na mesma seara que o vereador Gustavo Petta entrou,
embora eu concorde com tudo o que ele disse, é o seguinte, nós estamos tratando de
uma audiência pública que vai influenciar o rendimento e o destino aí diretamente de
cerca de quantos mil servidores? 21 mil, 22 mil servidores, não é isso?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu não trabalho…
Não sei. Realmente não sei.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: É uma pergunta, não sei se algum colega…
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador, pode
continuar.
O senhor está me ouvindo?
Vereador Pedro Tourinho, está me ouvindo?
O senhor está em ouvindo?
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Eu estou te ouvindo. O senhor está me
ouvindo?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: É que caiu o sinal
aqui, caiu o sinal.
Por gentileza, pode continuar.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Ah, acontece.
Pois bem, nós estamos falando aqui de cerca de mais de 20 mil servidores que
vão ser influenciados, da ativa e inativos, uma boa parte dos quais inclusive nesse
momento está mobilizado no enfrentamento direto ao Covid com a questão mesmo da
assistência à saúde, nós estamos falando aí de alguns milhares de servidores que estão
expostos a risco, a gente está vendo quanta gente está morrendo, quanta gente está
adoecendo por causa disso. No Brasil aqui, na cidade de Campinas, estima-se aí que
mais de 60 servidores já tiveram que ser afastados por sintomas de Covid.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI:
Tourinho, eu gostaria que Vossa Excelência fosse mais objetivo.

Vereador

Pedro

SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Eu vou ser sucinto. Eu vou ser sucinto.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Por gentileza.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: E eu estou com uma dificuldade aqui de
entender o seguinte, como é que eu, vereador Pedro Tourinho, que preciso ver quais são
as manifestações desses servidores, como é que eu vou ter acesso através desse
instrumento do qual a gente dispõe aqui para fazer audiência pública, todas as
manifestações dos servidores públicos municipais que quiserem participar aqui,
entendeu?
Porque… o que é que me parece que é um vício que existe nesse método que nós
estamos trabalhando aqui de audiência pública? Todas as contribuições que possam por
acaso advir do público que está acompanhando essa sessão, elas vão passar por canais
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que são canais de gestão exclusiva da estrutura da Câmara, aos quais eu não tenho
acesso completo e total, então eu não consigo ver, ouvir…
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: [ininteligível] a
palavra dele. Faz favor.
Eu vou lhe cassar a palavra agora que o senhor está colocando em dúvida a
postura dos funcionários e dessa Presidência, porque nós já temos aqui seis ou sete,
cinco ou seis indagações e assim procederemos. Eu não vou aceitar que Vossa Excelência
coloque em dúvida, porque nós temos o aparato aqui do terminal... do pessoal de técnico
de informática, eles estão aqui na frente de todos nós e assim que chega é impresso e
colocado na minha mesa. Então, se o senhor perguntar como está sendo, fica mais fácil
que o senhor colocar em dúvida.
Por gentileza, pode [ininteligível].
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Olha que situação, o senhor interrompeu a
minha palavra, o senhor me acusou de uma coisa que não tem absolutamente nenhuma
gota de verdade.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Quem acusou dizendo que o senhor não sabe como tramita foi o senhor, eu estou esclarecendo ao senhor a
forma de tramitação.
Então, vamos aqui com mais tranquilidade, eu não estou escusando, eu disse que
Vossa Excelência falou, que os caminhos que tramitam, eu estou dizendo, se o senhor
tivesse me perguntado eu diria, os caminhos são esses, chega ou e-mail ou no
WhatsApp. Está aqui os técnicos de informática, eles estão imprimindo e colocando na
minha mesa, na presença de, pelo menos, aqui, umas dez pessoas.
Então, vamos ter calma. Eu não estou acusando o senhor de nada, foi o senhor
que falou, o senhor falou isso, está gravado, está gravado.
Então, por gentileza, a questão de ordem qual é, vereador?
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Senhor presidente, eu queria saber o
seguinte, se essa vai ser a dinâmica, porque o senhor interrompeu a minha fala no meioSR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Mas é questão de
ordem.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: –cortou…
É porque eu preciso fazer um raciocínio para dialogar com o senhor.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Pois não.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Eu não estou fazendo nenhuma acusação
aos colegas servidores da Câmara e muito menos ao senhor.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: [ininteligível].
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Eu estou querendo entender esse método
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porque, veja bem, veja bem-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: E que Vossa Excelência…
Por gentileza, [ininteligível].
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Por favor, não me interrompa. O senhor…
não me interrompa.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Não, vou interromper. Vou interromper, porque Vossa Excelência afirmou, o senhor não fez indagação. E
toda vez que for necessário eu vou interromper. Eu fiz a constatação do que o senhor
falou. O senhor falou que as indagações chegam pelos caminhos da… está todo mundo
aqui.
Então, por favor, vereador Pedro Tourinho. Sabe o respeito que eu tenho por
Vossa Excelência. Vamos pela questão de ordem? Por favor. Lhe peço a compreensão.
Por gentileza, não vou cortar mais.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Senhor presidente, veja só: se o senhor
tiver a prerrogativa de fazer isso toda hora que a gente for falar aqui, de interromper,
colocar palavras na nossa boca… por favor, eu estou te pedindo que não me interrompa,
porque eu quero esclarecer para o senhor qual que é a minha preocupação com esse
método.
Eu preciso saber o seguinte. Tudo bem, vai imprimir e vai estar na tua Mesa. Em
momento algum eu acho que alguém vai ocultar, omitir nada. A questão é que não está
na minha frente. Eu preciso de algum instrumento para que eu também possa ver todas
as indagações que sejam feitas, como aconteceria em uma audiência pública normal,
entendeu? Se o senhor acha que isso que eu estou fazendo é algum tipo de acusação, é
um equívoco.
Eu estava no meio de um raciocínio… eu quero pedir ao senhor, da mesma forma
que o senhor me pediu temperança, que agora eu tenho um completo respeito pelo
senhor também, a admiração pelo trabalho que o senhor está fazendo na presidência da
Câmara, e eu sei que isso é recíproco, mas o senhor não pode fazer isso, de interromper
o nosso raciocínio no meio, porque muitas vezes isso impede que os nossos argumentos
fiquem claros, prejudica a fala do vereador.
Então eu quero apelar primeiro ao senhor que não faça isso, e segundo colocar
esta indagação. Eu preciso… uma audiência pública, normalmente, ela teria o que como
característica? Como processo de funcionamento? O microfone seria aberto-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Sobre esse assunto, o
senhor me considera um minuto? O senhor me considera um minuto sobre esse assunto?
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: --Pois não. Contanto que o senhor não
corte a minha palavra. Vamos conversar normalmente.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu já deliberei… eu
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já deliberei-SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Ok.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: --As perguntas que
estão chegando via e-mail e via WhatsApp, no mesmo momento que chegarem às
minhas mãos, vão chegar no grupo de todos os vereadores, de todos os senhores. Pode
ficar despreocupado que todas as perguntas que aqui chegarem…
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: É isso que eu precisava saber, entendeu,
senhor presidente?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Mas o senhor não
perguntou.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: É isso, exatamente isso. Eu agradeço.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: O senhor não
perguntou.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Então, eu estava no meio de um
raciocínio, e aí o senhor me interrompeu, o senhor ficou nervoso à toa comigo, acho que
no ponto de vista de achar que eu estava fazendo alguma acusação aos colegas
servidores da Câmara, jamais. É muita equivocada essa linha.
A gente está aqui em uma audiência pública da qual a gente já discorda, que a
gente acha que não deveria acontecer assim, estamos mantendo tudo aqui… atendendo
a deliberação da maioria, mas é importante que seja respeitado o direito da gente de
produzir os nossos raciocínios sem que a gente seja interrompido toda hora, senhor
presidente. Me desculpa.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Então eu da próxima
vez, se Vossa Excelência… por gentileza, se Vossa Excelência puder indagar antes de
afirmar eu fico agradecido, porque se Vossa Excelência tivesse solicitado… e Vossa
Excelência é suficientemente inteligente para esse tipo de situação… “Presidente,
podemos receber também as perguntas por e-mail da mesma forma que estão
entregando?” Na hora ia decidir, vereador.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Senhor presidente, eu peço desculpas ao
senhor, mas é assim: Por que é que é importante o senhor preservar o nosso direito à
fala? Porque cada um monta o seu raciocínio de uma maneira. O senhor também é uma
pessoa superinteligente, eu tenho tranquilidade para dizer isso. Então assim, as vezes a
gente caminha para fazer uma argumentação, o senhor é advogado, o senhor sabe
disso.
Então, eu só peço ao senhor para que realmente, nessa preocupação com a
questão do desenrolar dessa audiência, do horário, que a gente tenha assegurado a
garantia da nossa fala, porque esse instrumento que a gente está usando, que é a
audiência pública remota, esse negócio, ele concede ao senhor um modo de operar um
pouco diferente de quando a gente está no Plenário. Isso pode parecer, muitas vezes,
uma intervenção um pouco… excessivamente, vamos dizer, limitadora da fala do
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vereador.
Eu só quero pedir ao senhor que tome esse cuidado, porque realmente eu fiquei
muito incomodado em ter sido interrompido aqui da maneira como aconteceu, sendo que
o meu questionamento era um questionamento pertinente, questionamento que diz
respeito não ao mérito do projeto, mas à condução da nossa audiência.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador
Tourinho, se esse assunto já está encerrado eu também vou dar por encerrado.

Pedro

Mas eu também me senti muito ofendido quando o senhor fez a colocação que
não sabia o caminho que ia conduzir aqui dentro. Então, ofendido por ofendido, eu já
pedi desculpa, Vossa Excelência também já pediu desculpa. Vamos pela questão de
ordem, por gentileza.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Não, está concluído, eu já entendi. Agora
eu preciso então que a gente tenha a garantia de que isso vai mesmo chegar, o senhor
falou que vai, em tempo real… se já tiver perguntas eu já gostaria de vê-las no chat,
senhor presidente. Já tem alguma? Manda no chat para nós.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Por isso que eu digo,
nós vamos ter aqui muito tempo. Se não chegar eu peço a gentileza de Vossa
Excelência. Vossa Excelência tem meu telefone.
Afora fazer o apontamento aqui on-line, pode ligar, falar: “Vereador Marcos
Bernardelli, não está chegando”, nós vamos ver o que está acontecendo, mas a
orientação já é essa e a partir de agora os técnicos assim o farão.
Com a palavra o vereador Luiz Cirilo.
SR. VEREADOR LUIZ CIRILO: Senhor presidente, na verdade, eu quero
cumprimentá-lo, desejar um bom dia, bom dia a todos os vereadores, secretário
Marionaldo e demais servidores da Prefeitura que estão para esclarecer esse tema
importante que nós vamos discutir na manhã de hoje.
Mas deixar claro, sem fazer qualquer contraponto a algum vereador que está
discordando desse momento da audiência, é que essa audiência é facultativa. Então a
Câmara de uma maneira geral, não me refiro só à Mesa, mas a todos os vereadores,
tiveram essa hombridade…

[falha do áudio]
SR. VEREADOR LUIZ CIRILO: De terça-feira…
[falha do áudio]
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SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Luiz Cirilo,
aguarda um instantinho. Vereador Zé Carlos, por gentileza. Depois nós voltamos ao
vereador Luiz Cirilo.
SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Senhor presidente, eu precisaria de saber, o vereador Luiz Cirilo acabou de falar: essa audiência é facultativa? Ou é audiência normal,
como se tem que ser feito, que eu acredito que pelo que o senhor falou, essa é uma
audiência que vale-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Sim.
SR. VEREADOR ZÉ CARLOS:--não é uma audiência facultativa.
Por favor, me responda isso e eu já entro com a minha questão de ordem.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Zé Carlos,
a princípio, pelo entendimento, ela teria sido designada, ela foi suspensa depois do ato
da Mesa. Nós convocamos ela e foi bem explícito no Diário Oficial, está lá, tem por
objeto: “Audiência Pública, a ser realizada no dia 7 de abril, terça-feira, às 10h00, em
Ambiente Virtual, através do Sistema de Deliberação Remota deste Poder Legislativo”.
É desta forma que ela foi designada e desta forma que a Casa está trabalhando-SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Exato-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: --não existe outra
forma hoje.
SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Exato, presidente. Então matou, é por aí que nós
temos que seguir.
Deixa eu só falar uma coisa: com todo o respeito que eu tenho ao vereador
Gustavo Petta, ao vereador Pedro Tourinho, à vereadora Mariana Conti, mas o tema
requer discussão, o tema requer paciência, porque existe um ofício solicitando o
prorrogação dessa data, a prorrogação dessa data do dia 31 de abril, quer dizer nós
temos tempo ainda, mas nós temos que ir fazendo a discussão.
Se você faz a discussão está errado, se você não faz a discussão também está
errado. Espera aí, nós estamos discutindo, nós temos com tempo. Até dia 27, eu quero
ponderar aqui, presidente, se até dia 27 nós não obtivermos resposta, aí nós tocamos,
mas enquanto isso vamos fazendo as discussões, isso é fruto do Parlamento, entendeu?
Outra coisa, todo o Judiciário, seja o Congresso Nacional, o STF, o Ministério do
Trabalho, todo mundo está fazendo audiências e sessões remotas, por que é que a
Câmara Municipal de Campinas não pode fazer? Gente, nós estamos trabalhando, senão
vamos parar tudo… porque se não põe projeto que venha a atender o coronavírus, não é
para colocar; agora, quantos vereadores têm projetos que vêm para socorrer a saúde na
questão do coronavírus? Muito pouco. O que tinha nós votamos na sessão passada… ou
então nós vamos ficar em casa dormindo. É isso que o pessoal quer? Eu não estou
entendendo.
Eu acho que nós temos que fazer a nossa obrigação, como todas as autoridades

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
2 de 137
0
Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27063-3944 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

C
M
C
T
R
A2
02
00
00
01

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 8ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 10h02,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação
Remota da Câmara Municipal de Campinas

estão fazendo… Fique em casa e vamos fazer remotamente.
Não posso, de acordo com naquilo que vem do federal, nós não podemos prejudicar um milhão de habitantes porque se diz que tem que votar, o município tem que
votar a questão do Camprev, do regime previdenciário de cada município.
Agora, com todo o respeito que eu tenho pelos servidores municipais, tenho um
monte de amigos, eu já fui servidor, tanto municipal como estadual, nós não podemos
em detrimento 21[mi], 25[mi], 26 mil funcionários, prejudicar uma população como a
população de Campinas.
Eu acho-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereador
Zé Carlos.
SR. VEREADOR ZÉ CARLOS:--é isso que nós temos que ponderar e seguir o
nosso trabalho.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereador
Zé Carlos.
Próximo inscrito, vereador Luiz Cirilo.
SR. VEREADOR LUIZ CIRILO: Eu não entendi, eu estava falando, o senhor me
cortou o raciocínio pro Zé Carlos…
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Não. É…
SR. VEREADOR LUIZ CIRILO: Não sei se ele… Mas eu acho que isso aí não pode
ocorrer, senão você perde o raciocínio.
Eu vou pedir, então, acho que já foi falado quanto a minha inscrição, é para falar
depois do expositor do tema, foi isso que eu havia feito, apenas fiz um preâmbulo
dizendo que essa audiência público é facultativa e Vossa Excelência está tendo, então, a
possibilidade de esclarecer aos vereadores e à população de uma maneira geral esse
importante tema.
E eu vou fazer coro com os demais para quando eu estiver falando também não
ser cortado a minha palavra.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Luiz Cirilo,
Vossa Excelência não teve em nenhum momento a sua palavra cortada, o senhor
percebeu que o senhor ficou congelado na tela e esperamos acho que por uns 10
segundos ou 15, passei para o próximo orador, mas em momento algum lhe cortei a
palavra ou então interrompi seu raciocínio.
Vereador Nelson Hossri, por gentileza, Vossa Excelência tem a palavra.
SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: Primeiramente, bom dia a todos.
Realmente é lamentável, não dá para entender que tipo de audiência pública é
essa onde o vereador não pode falar, pergunto aqui cadê a democracia, presidente, e
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essa audiência é só para falar que teve audiência? É lamentável como vem ocorrendo
essa sessão.
Todos sabem que a gestão do Camprev durante toda a administração do prefeito
Jonas Donizette foi desastrosa, desde 2015 vem dando pedaladas no dinheiro dos
servidores, não fez repasses, celebrou acordos de renegociação de dívidas e depois
desistiu e pagou de uma vez, manobras que causaram prejuízo aos cofres públicos e ao
dinheiro dos aposentados.
Não repassou os valores de acordo patronal. Em 2016 tentou transferir dinheiro
do fundo previdenciário para os cofres públicos da Prefeitura, no caso o Tesouro
Municipal, [ininteligível] da Câmara Municipal.
Como a Justiça não permitiu, aprovou absurdamente essa Lei Complementar
154/2016 para permitir a transferência de recursos do superávit do fundo previdenciário
para o fundo financeiro. Já entre 2016 e 2017 foram repassados do fundo previdenciário
para o fundo financeiro mais de R$ 230 milhões, inclusive o STF já mandou o prefeito
devolver o dinheiro para o Camprev e até agora nada.
Em 2018 o prefeito apresentou o absurdo Projeto de Lei Complementar 16/18,
cheio de ilegalidades e inconstitucionalidades em uma tentativa de reforma da
Previdência Municipal. Eu denunciei também, por várias vezes, aquele projeto que
acabou sendo objeto de inquérito no Ministério Público e devidamente engavetado. Por
isso que em 2019 eu apresentei a Comissão Processante do Camprev, pelas constantes
pedaladas fiscais e a péssima gestão do dinheiro dos servidores.
Inclusive, o prefeito está sendo processado pelo Ministério Público Estadual
perante a Justiça por atos de improbidade-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Nelson
Hossri.
Vereador Nelson Hossri.
SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: --em razão dessas pedaladas fiscais-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Por gentileza,
vereador.
SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: --o dinheiro dos servidores.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Por gentileza,
vereador Nelson Hossri.
SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: E agora no meio desta pandemia...
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu não vou
interromper Vossa Excelência, mas como está na questão de ordem, eu quero que Vossa
Excelência me compreenda.
SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: ...o prefeito quer aumentar a [ininteligível]
dos servidores.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Se o senhor fizer
questão de ordem, eu posso responder para Vossa Excelência.
Por gentileza, que nós temos ainda mais vereadores inscritos, por favor.
SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: Estou finalizando, presidente.
E assim, unindo funcionalismo público dessa forma covarde. É um absurdo, além
de não ser o momento adequado, é injusto sobrecarregar os servidores municipais desta
maneira e ninguém aguenta mais pagar impostos e contribuições.
Então, eu sou contra esse PLC e também acho que tem que suspender essa
audiência.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereador...
SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: Muito obrigado a todos.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vossa Excelência...
Vereadora Mariana Conti, Vossa Excelência vai… eu só recebi aqui a inscrição. Vossa
Excelência vai discutir o indeferimento do requerimento, é isso? Se for...
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Exato. [falha do áudio] requerimento.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu sei. Eu só… como
aqui nós não deliberamos em Plenário sobre a minha decisão, porque não foi convocado
para isso hoje essa nossa audiência, eu vou receber as considerações de Vossa
Excelência, mas eu solicitaria que Vossa Excelência depois também formalizasse o que
tem por direito para a gente anexar, em face ao que a senhora vai argumentar, pode
ser?
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Sim.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado. A senhora
está com a palavra. A senhora está com a palavra.
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Bom, bom dia, vereadores, bom dia as
pessoas que estão nos assistindo, os técnicos que estão aí acompanhando essa Sessão.
Em primeiro lugar eu gostaria de expor aí os motivos que eu entrei com
requerimento, oficiei a essa Casa, pedi para que encaminhasse para todos os
vereadores, porque eu acredito que é importante que todos os vereadores tenham
ciência do que está sendo discutido e tenham… enfim, chegue a todos os vereadores
documentos que, até então, não estavam disponíveis e não estavam na pauta. Foi esse o
objetivo do ofício que eu encaminhei.
O primeiro motivo que eu solicitei o cancelamento dessa audiência pública é
porque... o cancelamento da audiência pública e a tramitação desse projeto, é porque
nós vivemos uma pandemia.
Nós temos aí servidores públicos que estão sendo chamados, convocados a
prestarem serviços essenciais, servidores da saúde, que estão colocando suas vidas em
risco e adoecendo para lidar com um problema de saúde pública, e é exatamente sobre
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esses servidores que recai as consequências desse projeto que está em pauta, que é o
aumento da alíquota.
Nós estamos falando de aumentar a alíquota de contribuição, de penalizar
trabalhadores que estão, muitos deles, não apenas da saúde, mas da assistência, enfim,
uma série de serviços assistenciais, estão indo para a linha de frente no combate à
pandemia.
Não acredito que a gente deveria parar tudo, respondendo ao vereador Zé Carlos,
mas eu acredito que a gente deveria centrar nesse momento as questões referentes à
pandemia. E esse projeto, o projeto de lei do Camprev, não trata das questões da
pandemia, muito pelo contrário, penaliza servidores que estão no combate à pandemia.
Eu fiz questão de ressaltar que o argumento do dia 31 de abril não era argumento
factível, porque afinal não havia… não existe nada que comprove a situação de déficit
atuarial, muito pelo contrário.
E aí eu coloquei um ofício, um parecer que foi escrito pelos procuradores do
município, em nome do prefeito municipal, argumentando que não existiria déficit
atuarial no Camprev.
O vereador… o presidente da Casa mencionou na sua fala, na fala sobre o
despacho, um relatório que teria sido encaminhado para a Câmara comprovando o déficit
atuarial. Eu achei curioso, porque tenho estudado, verificado toda a tramitação do
projeto.
E aí entrei aqui no sistema da Casa, que é o sistema que publiciza os documentos,
afinal a gente está falando de um projeto público, com decorrência pública, e que precisa
ter mais uma publicidade, que precisa ter a responsabilidade.
Entrei aqui e vi que ontem, dia 6 de abril, foi anexado o documento. Era um
documento que não estava anexado até ontem. Até ontem… nós estamos fazendo a
audiência pública hoje. Está aqui, despacho do presidente da Casa, vereador Marcos
Bernardelli, 6 de abril, data de ontem, anexando algum documento. Pois bem.
Mas esse documento a nossa equipe já [falha do áudio] esse documento e eu
gostaria de discutir o conteúdo desse próprio documento, que foi anexado como relatório
que comprovaria aí então o déficit atuarial.
Página 4, está ali no sistema da Câmara, todo mundo que quiser assistir, quem
quiser consultar no SAGL, página 4: “O valor [ininteligível] é de [R$] 1,4 bilhão para
benefícios a conceder. O valor [ininteligível] aportes dos servidores é de [R$] 715
milhões, resultando em superávit atuarial de [R$] 116 milhões”.
Pulando… o documento aqui que foi dado como, digamos assim, evidência como
sustentação do despacho da presidência da Câmara diz que existe superávit atuarial.
E aí na página 43, vou lá para a página 43 desse documento que foi anexado
ontem… cadê? Página 43… Deficit ou superávit atuarial... Os cálculos... tá, tá, tá, cadê?
O superávit é de 116, recomenda a manutenção da mesma alíquota, ou seja, — na
verdade, página 44 — recomendamos a manutenção das alíquotas vigentes até a
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próxima avaliação atuarial com base nessa avaliação atuarial. Esse documento é de abril
de 2019, foi feito pela Exacttus Consultoria Atuarial.
Então, presidente, eu estou colocando esses argumentos, requerendo discutir
nesses argumentos que eu discordo, discordo do despacho que foi feito pela presidência
e acredito esse não é um método, um método democrático de se fazer a coisa.
Essa argumentação foi baseada em um relatório apresentado no afogadilho, ou
seja, não estava disponível para o público que está acompanhando essa sessão, não
estava disponível para os vereadores que estão aqui com a responsabilidade de fazer
esse despacho e mesmo esse documento diz que existe superávit atuarial.
Essa é a discussão do meu requerimento, eu discordo, acredito que é uma… Essa
decisão discricionária da presidência vai contra os princípios da moralidade e da
publicidade da democracia de todas formas.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu já vou ponderar
com a vereadora.
Vereadora Mariana Conti, é claro e evidente que eu só posso encaminhar aos
senhores vereadores aquilo que me chega em mãos e que esteja instruído e anexado ao
procedimento do projeto.
Eu recebi através do assessor ontem, Paulo Fonseca, ele encaminhou, nós
imprimimos e colocamos, mas a informação que se nos chegarmos… lá na frente a
informação que ele está me passando aqui — mas depois evidentemente ele terá a
palavra —, esse relatório de há muito já estava no Sei, no…
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: No Sei que tramita lá
na Prefeitura. Se a Prefeitura não mandou junto com o projeto naquela época, porque
mandou agora?
Mas essa é a justificativa com relação às ponderações de Vossa Excelência contra
a realização da audiência dos moldes que nós estamos falando. Vereadora, eu já fiz aqui
os argumentos, já ponderei, entendo que Vossas Excelências, os contrários ao projeto,
os contrários a toda a tramitação tem o direito de se expor e de se socorrer dos
remédios legais, se entenderem que está equivocado.
Mas eu vou repetir, até o Supremo Tribunal Federal já vai fazer os julgamentos e
sessões por videoconferência; e lá no Judiciário quando qualquer ato não é público —
que agora vai ser público virtual — é através do segredo de justiça, e aqui nós não, nós
não temos segredo de justiça, é que o momento por decisão unânime, unânime dos
senhores vereadores, algumas tramitações deverão ocorrer e ocorrer da forma como
consta do Ato da Mesa, e nós estamos seguindo.
Foi o que eu disse
Excelências, não vou me…
eu tenho que dizer... até
estamos seguindo o que

e repito, compreendo, entendo o posicionamento de Vossas
não vou aqui em momento algum, me furtar à discussão, mas
para o vereador Nelson Hossri: vereador Nelson Hossri, nós
liberamos o que consta do Ato da Mesa, nada mais, nada
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menos, do que a maioria decidiu em reunião presencial lá na presidência.
Vereador Rodrigo da Farmadic, Vossa Excelência tem a palavra, pela ordem.
SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Senhor presidente, bom dia; bom
dia, vereadores; público que nos assistem também.
Senhor presidente, eu, como primeiro-secretário e membro da Mesa, eu me sinto
na obrigação de ajudá-lo a conduzir os trabalhos; e o adiantado da hora, já são 11h, e
nós estamos na questão de ordem ainda, e nós temos muito público nos assistindo,
vários servidores assistindo… esse trabalho, esse projeto, essa discussão é importante
para cidade, é importante para muitas famílias que estão acompanhando.
Eu sou totalmente contra o aumento de alíquota de contribuição para os
servidores, mas eu entendo e preciso da contribuição dos técnicos para eu tomar uma
decisão sobre esse projeto.
E eu ia ponderar com Vossa Excelência de que todas as questões de ordem, elas
sejam feitas via chat e Vossa Excelência delibera se aceita ou não, para gente dar
continuidade, se não a gente vai ficar só nas questões de ordem e muitas das… várias
questões de ordem até aqui discutidas, na verdade não são questões de ordem, cada um
está fazendo o seu posicionamento político sobre o mérito do projeto.
Então, eu deixo aqui a [ininteligível] a Vossa Excelência de que todos façam suas
questões de ordem via chat e Vossa Excelência delibera se acata ou não, e se for acatada
a questão de ordem, Vossa Excelência libera a palavra.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Rodrigo da
Farmadic, só tem mais um vereador inscrito na questão de ordem, depois nós vamos dar
sequência às exposições.
Mas, antes, porém, eu solicito do vereador Pedro Tourinho que me informe se as
perguntas... porque eu já recebi aqui aproximadamente acho que umas 20, 25, se essas
perguntas já chegaram a Vossa Excelência, ou se algum vereador puder me relatar se já
chegaram as perguntas aí por e-mail ou no grupo, por favor.
Vereador Pedro Tourinho.
Está congelado o Pedro Tourinho.
Pedro Tourinho está congelado. Algum outro vereador? Por gentileza.
Bom, vereador Zé Carlos, Vossa Excelência é o último vereador inscrito e depois
nós vamos passar para as exposições. Por gentileza.
SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Presidente, vou ser bem sucinto.
Eu recebi já várias perguntas e indagações aqui e continuo recebendo, estou
recebendo ainda mais.
Veja bem, eu quero só fazer das palavras do Rodrigo da Farmadic a minha
palavra. Na realidade, eu quero ouvir os técnicos. Eu também sou contra ao aumento de
alíquota seja para quem quer que seja, eu só acho que nós estamos discutindo o projeto,
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esse projeto tem que ser discutido ao máximo, se tiver que fazer outra audiência, vamos
fazer via remota 10 horas da noite, meia-noite, a hora que quiser. Eu acho que nós
temos que esgotar para chegar lá no dia 27 não prorrogou, aí sim cada vereador toma o
seu posicionamento e faça a sua leitura de tudo aquilo que foi discutido e possa emitir o
seu voto.
Então, só para informar, eu estou recebendo todas aquelas indagações que está
chegando aí via e-mail ou pela internet na Câmara Municipal.
Muito obrigado, senhor presidente.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu quero aqui também realçar e faço isso antes…
Vereador Campos Filho, eu sei que Vossa Excelência também solicitou a questão
dos técnicos, já é o próximo passo, mas no dia 5 de março eu encaminhei um ofício
único aos senhores: Sindicato... presidente do Sindicato dos Funcionários do Poder
Legislativo de Campinas; Associação dos Servidores Públicos, à presidente Sílvia, ao
Luiz(F); Excelentíssimo presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais
Ativos, Aposentados e Pensionistas, Claudio Luiz Moraes (F); Associação de Auditores
Fiscais, o Carlos Alberto dos Santos Teixeira; Associação dos Servidores Públicos
Municipais, o Angelo Colombari; Sindicato dos Médicos, Moacyr Esteves Perche;
Associação dos Procuradores Municipais, Osmar Lopes Júnior; Associação dos Agentes
Fiscais Tributários e dos Agentes do Tesouro Municipal da Prefeitura Municipal de
Campinas, o Flavio Mendes; ao Sindicato de Auditores Fiscais, na pessoa do Fred, o
Frederico Frank da Silva (F); o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público, o
coordenador, o Jadirson Tadeu; nos seguintes termos, todos:
“Prezados, a Presidência da Câmara Municipal de Campinas, em conjunto
com a Comissão de Constituição e Legalidade, tem a honra de convidar
vossa senhoria e sindicalizados a participar da primeira audiência pública
acerca do Projeto de Lei Complementar 19/20, que ‘dispõe sobre os
benefícios de auxílio doença, salário família, auxílio maternidade, auxílio
reclusão e abono trezeno e altera a Lei Complementar nº 10, de 30 de
junho de 2004, que cria e organiza o Instituto de Previdência Social do
Município de Campinas - Camprev e dá outras providências’.
Referida audiência pública será realizada no dia 13 de março, sexta-feira,
às 9h30, no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, situado na
Avenida Engenheiro Roberto Mange, Ponte Preta, Campinas.
Certo de poder contar com a presença [ininteligível]” tal, tal, tal, tal, tal,
tal.
Ou seja, eu mandei também o ofício para cada um dos representantes, como o
vereador Zé Carlos disse e nós já firmamos esse entendimento, nós vamos aguardar até
a última semana a resposta da prorrogação ou não. Nós vamos fazer a votação da
legalidade e constitucionalidade, é evidente que não é hoje, não é hoje, não vai ser hoje.
Eu tenho... nós temos um tempo, a Mesa tem um tempo para fazer esse
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organograma. E o que foi combinado com os senhores será cumprido, porque ainda nós
temos, se não me falha a memória, duas ou três comissões de mérito, que terão que, de
uma forma ou de outra, se reunir também de forma remota.
Eu quero passar a palavra, desde já, ao presidente do Camprev, senhor
Marionaldo. Por gentileza, as suas considerações.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: [falha do áudio] Desejar bom dia a
todos, vereador Marcos Bernardelli, secretário de assuntos jurídicos Peter Panutto.
Também quero cumprimentar aqui os telespectadores da TV Câmara, os vereadores que
estão nos assistindo on-line, vereadora Mariana Conti, população de Campinas,
servidores e servidoras.
Primeiro essa audiência ela vai tratar, especificamente, do que dispõe do Projeto
de Lei 19/2020, que trata da aplicação dos dispositivos da Emenda Constitucional
103/2019.
E a Emenda Constitucional 103/2019 ela dispõe… nesse projeto de lei nós vamos
tratar de três questões. Primeiro: sobre os benefícios de auxílio-doença, salário-família,
auxílio-maternidade, auxílio-reclusão e abono trezeno, que deixam de ser benefício
previdenciário e passam a ser benefício estatutário. Também vamos tratar aqui referente
a majoração das alíquotas contributivas do RPPS e outras medidas atinentes.
E, consequentemente, essas duas ações, ela impõe para nós… por isso nós
estamos aqui em audiência, a alteração da Lei Complementar 10, a lei que rege o
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campinas.
Queria dizer para vocês, telespectadores, vereadores e vereadora, que nós já
passamos por várias reformas de Previdência que já aconteceram no país. Nós já
tivemos... as últimas reformas já acontecidas nós tivemos a Emenda Constitucional nº
20/1998, a Emenda Constitucional nº 41/2003, a 70/2012, a 88/2015 e a Emenda
Constitucional 103/2019.
Essa é a maior reforma que está acontecendo para os servidores do país todo.
Essa Emenda Constitucional ela traz para nós aqui tratarmos, no município de Campinas,
da nossa realidade, e é isso que nós vamos estar debatendo aqui.
Nós, servidores… primeiro eu queria dizer que eu sou servidor público há 28
anos… completei agora dia 4 de abril. Nós, servidores públicos, já fomos desde 2003...
1994, nós já tivemos segregação de massas.
Nós tínhamos os servidores FAs, os servidores função pública e os efetivos. E
através da Lei 8.219, naquele momento foi colocado… foram juntadas as massas, o FA,
FP e os efetivos colocados todos como servidores estatutários.
E aí… e naquele momento nós tínhamos o IPMC, o Instituto de Previdência
Municipal de Campinas. Contudo, em 1965… em 1995 foi extinto o Instituto de
Previdência Municipal de Campinas.
E em 2004, através do programa de governo, do governo de plantão à época, que
era o governo do Partido dos Trabalhadores, foi reestabelecido o Instituto de Previdência
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na modalidade que nós temos hoje, que é através do Camprev.
E naquele momento pegou… foram pegos todos aqueles servidores FA, FP, e os
efetivos e foram segregadas novamente as massas, onde FA, FP e servidores efetivos
que ingressaram no serviço público antes de 2004, passaram a fazer parte do Fundo
Financeiro, e quem ingressou no município de Campinas a partir de 2004, de julho de
2004, passou a pertencer ao fundo previdenciário.
Então nós vamos aqui dizer para vocês que o Camprev não é sucessor do IPMC,
isso é… que deixa bem claro, o Camprev não é sucessor do IPMC. Foi construído uma
modalidade... Naquele momento de 2004, foi construído o Camprev nesse modelo,
porque já era deficitário na sua… Quando o Camprev nasce, naquele momento, já havia
um diagnóstico estabelecido pela Caixa Econômica Federal, que nós já tínhamos um
déficit atuarial de perto de R$ 4 bilhões, por isso foi feita a segregação de massa.
Os servidores que estavam até 2004, ficaram no fundo financeiro, ia bancado pelo
Tesouro Municipal e os servidores que entraram a partir de 2004, de julho de 2004, eles
passam a ser do fundo previdenciário, capitalizado, onde nós temos que investir esses
recursos para poder garantir a aposentadoria desses servidores.
Então feito o esclarecimento que o Camprev não é sucessor do IPMC, nós vamos
aqui, com a assessoria da Fipe... Eu quando o Camprev em 2018 e preocupado com os
rumos que nós, servidores, com a questão… a sustentabilidade desse regime, eu desde
aquele momento fui buscar, através da ciência, através de uma parceria com a Fipe, que
é um braço da USP, para poder nos auxiliar a buscar alternativas e resolver o problema
que nós temos com relação à sustentabilidade desse sistema.
Nós temos um problema, sim, a ser resolvido, e não dá para empurrar esse
problema para um tempo indeterminado.
Nós não vamos fazer isso, e hoje nós estamos dando aqui trazendo esse debate,
por quê? Com a Emenda 103/2019, a Emenda Constitucional, sobrevieram obrigações
para nós, enquanto regime próprio de previdência, de atualizar a nossa legislação; se
nós não atualizarmos a nossa legislação, nós teremos implicações para isso, senhoras e
senhores.
Então não estamos aqui inventando roda, não estamos aqui tirando direito de
servidores, nós estamos fazendo aqui um processo de adequar a emenda constitucional,
que nos obriga fazer essa adequação e isso nós vamos aqui nesse dia trazer para os
senhores e as senhoras... a senhora vereadora, os esclarecimentos necessários,
pertinentes, do que é que vem a ser esse projeto de lei.
Nós vamos falar aqui sobre... nesse PLC, da fundamentação jurídica de cada
artigo, senhoras e senhores vereadores, nós vamos tratar aqui da fundamentação
jurídica de cada artigo tratado nesse PL... nesse PLC.
E aí sobreveio também a questão que — quero parabenizar os procuradores da
Casa que eles fizeram uma abordagem perfeita com relação ao déficit. O déficit, eu não
inventei déficit, ele existe de fato, ele é real e ele hoje tem um tamanho. Nós vamos
dizer aqui, discutir aqui, dissecar esse déficit, que é apurado anualmente pelo Camprev,

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
2 de 137
9
Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27063-3944 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

C
M
C
T
R
A2
02
00
00
01

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 8ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 10h02,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação
Remota da Câmara Municipal de Campinas

depois de... que apurado anualmente pelo Camprev de forma ordinária, nós temos que
submeter isso ao nosso Conselho de Previdência Municipal, aprovado pelo Conselho de
Previdência Municipal, nós temos que enviar ao Ministério da Economia e Previdência,
através da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ao Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo. Então esses dados nós temos que lançar anualmente no CADPREV,
informar.
Então o Ministério da Previdência os órgãos reguladores têm conhecimento que
nosso sistema é deficitário, que ele tem problema atuarial. Então nesse aspecto, nós não
estamos inventando nada.
E aí também nós vamos fazer aqui o… apresentar para vocês aqui a análise da
base de dados que estão subsidiando… a análise que está subsidiando esse PLC e a
origem e o tamanho desse déficit.
Então esse debate que nós vamos fazer aqui, senhoras e senhores, é para poder
trazer um pouco de luz, esclarecimento, o que há muitos achismo com relação à questão
do funcionalismo público, e na verdade nós temos que ser transparente com nosso...
com os nossos servidores, com a população e com os senhores vereadores do como que
nós nos encontramos hoje. Nós temos um problema a ser debatido e um problema a ser
resolvido e nós queremos… nós os servidores queremos fazer parte da solução porque
hoje o que se arrecada tanto dos servidores quanto dos patrocinadores é insuficiente
para poder bancar o Sistema Previdenciário dos Servidores.
E eu quero, como servidor público, ter a garantia de amanhã me aposentar e
receber minha aposentadoria. E isso se faz dentro de um projeto sério, de
sustentabilidade, e é isso que nós vamos fazer hoje para apresentar para vocês.
Eu estou concluindo a minha fala, senhor presidente, eu gostaria que eu dividisse
aqui com a minha assessoria para que eles pudessem nos ajudar nesse debate.
Aqui nós temos o Fernando, que é responsável… que é o nosso técnico… é uma
consultoria contratada pelo Camprev para poder nos dar as saídas para essa questão do
Camprev. Então, eu tenho aqui o Fernando, presidente.
Não sei como que…
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: [pronunciamento
fora do microfone]
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Então, eu passo a palavra para o
senhor para poder colocar a nossa consultoria para poder nos auxiliar aqui com relação
ao debate.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, presidente
Marionaldo.
Eu quero antes... dos vereadores que estão participando dessa audiência pública:
vereador Ailton da Farmácia, vereador Campos Filho, vereador Carlão do PT, vereador
Carmo Luiz, vereador Fernando Mendes, vereador Filipe Marchesi, vereador Gustavo
Petta, vereador Jorge da Farmácia, vereador Juscelino da Barbarense, vereador Luis
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Yabiku, vereador Luiz Cirilo, vereador Luiz Rossini — o vereador Marcelo Silva justificou
dizendo que tinha uma agenda impediata para levar o filho — vereadora Mariana Conti,
esse vereador que vos fala, vereador Nelson Hossri, vereador Pastor Elias Azevedo,
vereador Paulo Haddad, vereador Pedro Tourinho, vereador Professor Alberto, vereador
Rodrigo da Farmadic, vereador Rubens Gás, vereador Tenente Santini, vereador Vinicius
Gratti e vereador Zé Carlos.
Na sequência já passo a palavra para o senhor Fernando, que é da consultoria do
Camprev, representando a Fipe.
Por gentileza, consultor, Vossa Senhoria tem a palavra pelo tempo que lhe
aprouver. Por gentileza.
SR. FERNANDO RODRIGUES: Bem. Primeiramente, bom dia, senhor presidente;
aos vereadores, à audiência da TV Câmara, aos representantes aqui do Camprev, na
pessoa do seu presidente e demais secretários aqui da Administração Municipal e
servidores.
Eu vou realizar uma apresentação, essa apresentação vai ser dividida em duas
[falha no áudio] vou iniciar e vou fazer uma contextualização da questão da problemática
do regime próprio de previdência do país e fazendo alguns comparativos aqui com o
princípio de Campinas, depois eu vou passar a palavra para outro técnico aqui da Fipe, o
doutro Euclides Esteves, que vai detalhar o projeto de lei e nesse detalhamento ele vai
fazer uma adequação ou uma justificativa da adequação do ponto de vista da Emenda
Constitucional 103 de 2009, que é a Reforma Previdenciária e inclusive também
apresentando a fundamentação legal, ou seja, aspectos infraconstitucionais que deverão
ser observados para adequação do regime próprio de previdência do município de
Campinas.
Então, depois que houver essa apresentação [ininteligível] Euclides, retorna para
eu fazer uma finalização apresentando os resultados esperados com a proposição que
hoje está em discussão aqui nesta Casa.
Vou compartilhar essa apresentação.
O objetivo nosso, então, é debater aspectos relacionados ao Projeto de Lei
Complementar 19 de 2020. [falha no áudio] que objetiva em um primeiro momento
apresentar a situação da previdência municipal, o Camprev, avaliar a questão do déficit
atuarial, fazer um comparativo entre a situação atuarial no município de Campinas com
alguns indicadores universais, aqueles que estão sendo bem-aceitos aí por todos, onde
nós comparamos também não só a previdência, mas a situação do ente federativo. Então
o regime próprio de previdência está vinculado ao ente federativo e esta comparação é
importante.
Então nós vamos explicar por que é que chegou-se ao déficit, vamos apresentar
indicadores e o perfil dos segurados e beneficiários. Como eu disse, vai ter a
apresentação do texto do PLC com a sua fundamentação e justificativas no aspecto
constitucional e legal. Depois a gente vai apresentar os resultados, os resultados
financeiros e atuariais que a gente [ininteligível] com esta proposição ao final, quando,
depois das discussões, ela finalmente ser aprovada.
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Basicamente nós temos duas grandes justificativas importantes para esse projeto.
Primeiro é a reforma da Previdência. Em novembro do ano passado houve a promulgação
da Emenda Constitucional nº 103, e ela é a maior reformulação previdenciária desde que
foi criado o conceito de regime próprio de previdência.
A previdência é um nome que dá diversas interpretações. Então, lá no passado,
no século passado, no início do século passado, os servidores, na metade do século
passado, começaram a criar as suas caixas de previdência. Essas caixas de previdência
elas administravam basicamente pensões e outros benefícios. As aposentadorias eram
pagas pelos tesouros, a gente vai explicar isso mais adiante.
Um outro aspecto que nós vamos tratar, que embasa o projeto, é o desequilíbrio
nas contas do regime próprio de previdência, que afeta a capacidade de investimento
dos entes federados.
A reforma da Previdência, portanto, ela necessita, para que haja a aplicação de
certas medidas, de que haja o déficit previdenciário. Se o município de Campinas e seu
regime previdenciário não tiver esse déficit, provavelmente a aplicação desse dispositivo
de dispositivos parciais da emenda constitucional não seriam necessários. Nós estamos
aqui então para dar encaminhamento à reforma e [falha do áudio].
Como eu disse, o regime próprio de previdência é algo novo, ele foi incorporado
na Constituição com a reforma constitucional… prevista com a Emenda Constitucional nº
20, lá em 1998. Antes dessa disposição, não havia esse conceito de regime próprio de
previdência. O regime próprio de previdência então é um acervo de direitos e deveres
para um tema específico, que é a previdência.
Antes os servidores tinham as suas caixas de pensões e de assistência, mas eles
não tinham esse nome. Por quê? Porque antes da existência do regime próprio, as caixas
de pensões eram destinadas apenas ao pagamento de pensões. Com o advento da
reforma constitucional prevista com a Emenda nº 20, você criou o regime próprio e criou
essa descrição, que ela é muito importante.
Essa descrição já… essa disposição, esse dispositivo do artigo 40 da Constituição
Federal, ele já está atualizado com pequenas alterações que aconteceram já com a
emenda constitucional aprovada no ano passado, com a reforma previdenciária de 2019.
Então, o regime próprio de previdência social, ele é destinado aos servidores
titulares de cargos efetivos e terá caráter contributivo e solidário. Isso se fará mediante a
contribuição do ente federativo, a qual o servidor é vinculado, dos servidores ativos, dos
aposentados e pensionistas, e deverão ser observados os critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial.
Então o contrato previdenciário é um contrato de longo prazo, ele é um contrato
que ele tem uma duração de, pelo menos, três gerações. Então, portanto, é um contrato
intertemporal e os efeitos do contrato previdenciário, eles são diferidos no tempo.
Aqui é necessário que haja uma explicação do que é déficit financeiro e o que é
déficit atuarial. Bem, segundo a disposição que eu li do artigo 40 da Constituição, é
necessário que haja equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial.
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O equilíbrio financeiro são as receitas auferidas frente as obrigações do Regime
Próprio de Previdência. Então se eu tiver obrigações e receitas que sejam suficientes
para cumprir essas obrigações, eu estou no equilíbrio financeiro. Esse equilíbrio
financeiro, ele se dá por exercício. Então, a cada ano, eu vou lá e faço a análise deste
equilíbrio financeiro, analiso as minhas despesas e depois avalio as minhas receitas, se
elas estão em uma situação de igualdade [ininteligível] no equilíbrio.
O déficit financeiro é quando as receitas que eu… as receitas normais, ou seja, as
contribuições dos servidores ativos, servidores inativos, aposentados e dos entes e
órgãos da Administração, eles são insuficientes para cobertura dessas obrigações.
O equilíbrio atuarial, por sua vez, é uma técnica — por isso atuarial, são os
atuários que desenvolveram —… eu faço um levantamento das minhas obrigações anuais
e eu projeto elas por um período. Usualmente, o órgão regulador exige que sejam
projetadas em 75 anos. Essas obrigações, elas têm que ser trazidas a valor presente e
de tal modo que, por um indicador atuarial, eu consiga avaliar a valor presente, se existe
esse equilíbrio.
Se eu trouxer a valor presente, eu pegar as minhas contribuições, do servidor
ativo, dos aposentados e pensionistas, colocar em um fundo para pagar os determinados
benefícios, projetar em 75 anos receitas e despesas e essas obrigações em quanto me
custam esse plano de benefícios e vou trazer a valor presente, eu vou verificar a situação
do equilíbrio atuarial. Se o valor presente dessas receitas estimadas e dos ativos,
eventualmente que eu tenha, para esse fundo não for suficiente, eu vou equilibrar o
atuarial.
Então eventualmente eu posso ter, em um primeiro ano, em um primeiro
exercício, um desequilíbrio financeiro, mas atuarialmente eu estar equilibrado do ponto
de vista do longo prazo.
[falha do áudio] rápida, então o déficit financeiro é anual e o déficit atuarial, ele é
projetado em 75 anos, trazido a valor presente.
As projeções aturais, elas são feitas por uma técnica, o atuário, ele desenvolve
são análises de probabilísticas e dessas receitas e despesas futuras, dentro do sistema
previdenciário, e a gente tem que estimar — como eu disse — a valor presente, porque
as pessoas, como o contrato previdenciário, ele é intergeracional significa que o último
beneficiário que eu tiver que pagar desse regime previdenciário, ele tem que saber que
houve todo um processo de acumulação de recursos anteriormente para que garanta o
pagamento do benefício dele lá no futuro.
Então eu tenho que antecipar essa situação e é isso que as projeções atuariais,
elas analisam. Ao invés de eu, daqui a 75 anos, eu avaliar que eu não tenho recurso para
pagar o beneficio previdenciário, a projeção atuarial, ela me possibilita que eu avalie isso
hoje, aqui, aonde está o problema lá no futuro de tal maneira que eu possa resolver de
modo atual o problema e não esperar o problema do déficit lá, como eu disse em 75
anos, daqui a 100 anos.
Então eles... as projeções atuariais, elas possibilitam que haja tomada de
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decisões, através dessas projeções de tal modo que a gente avalia se as receitas e as
despesas elas estão equilibradas, se elas não... se o plano previdenciário ele tem
solvência, ele tem resiliência, ele tem capacidade de bancar a despesa previdenciária
nesse ano, no próximo ano e ao longo de 75 anos projetados.
Para isso, o atuário ele vai analisar a base normativa, ou seja, a legislação,
incluindo o que diz a Constituição Federal, que é o primeiro nível, o segundo nível são a
legislação infraconstitucional, e essa legislação infraconstitucional também é do
município. Então, lá na Constituição Federal estão as regras gerais e básicas e o mundo
real está nos entes federados, onde tem as regras de... regras previdenciárias locais ou
municipais e essas regras estão definindo relações de trabalho e previdenciária que
afetam depois o custo previdenciário.
Então, eu tenho que saber quais são os direitos inscritos dentro… quais são as
regras para estabelecimento do plano de benefícios e de como esse plano de benefício é
aplicado na prática nos entes federativos através da sua legislação.
Então, a legislação que trata, por exemplo, base de cálculo, ela é uma legislação
que está na legislação infraconstitucional, mas ela também está na legislação municipal,
aquilo que deve ser levado para... como base de cálculo para desconto da contribuição
previdenciária, bem como para efeito de avaliar depois o valor do benefício para aqueles
que têm direito àquele tipo de [ininteligível] que será levado para o benefício.
A outra avaliação é a base cadastral. Então, a base normativa ela é constitucional
e ela é também local e a base cadastral é a situação dos servidores ativos e inativos e
também dos dependentes, portanto a base cadastral ela tem que ser fidedigna e
representar a quantidade de servidores ativos, inativos, aposentados, averiguar o tempo
de trabalho anterior, que vai ser fundamental; avaliar, por exemplo, para a questão da
base cadastral, informações dos independentes, porque isso será importante para outra
etapa que é a análise da base atuarial.
Na base atuarial você vai pegar hipóteses atuariais que são importantes para você
fazer esse mecanismo do cálculo, então aí você vai trazer, por exemplo, aspectos
demográficos, você vai fazer uma análise demográfica desta situação cadastral que você
tem com base em informações universais utilizadas, então informação de expectativa de
sobrevida do Brasil, expectativa de vida; todos esses elementos comporão a base
atuarial de tal modo que a conjunção desses elementos possibilita em que a gente
desenvolva as projeções atuariais, olhar a legislação, olhar a situação dos dados das
pessoas que estão vinculadas ao regime previdenciário.
É muito importante dizer que se a base cadastral ela está falha, então, por
exemplo, para efeito previdenciário é importante saber a data de nascimento do último
filho, porque um benefício previdenciário poderá chegar a esse filho e ele poderá ter 100
anos, então se essa informação não está na base cadastral, a minha base cadastral está
falha e portanto eu não vou conseguir fazer uma avaliação atuarial de modo adequado.
O déficit atuarial depois desse mecanismo utilizado, no caso do município de
Campinas, para o exercício de 2019, ele alcançou R$ 27,3 bilhões. Então, o valor do
repasse para cobertura do déficit financeiro os próximos 75 anos, então cada ano eu
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tenho o déficit financeiro, a soma desses déficit financeiros em 75 anos projetada e
trazida ao valor presente significa [R$] 27,3 bilhões. Então, significa que além da
contribuição de 22% patronal mais os 11% do servidor, eu ainda tenho uma conta de
[R$] 27 bilhões para ser enfrentada.
Essa informação, é importante que se saiba que com o advento da Emenda
Constitucional nº 20 criou-se o regime próprio de previdência e estabeleceu-se que a
União teria a obrigação de disciplinar o regramento infraconstitucional e também passar
as orientações para os regimes previdenciários de todo o país.
Então esta obrigação está com a União, hoje Secretaria de Previdência, que está
vinculada ao Ministério da Economia, mas no passado estava ao Ministério da
Previdência. Lá cada ente federativo tem a obrigação de fazer — vou retornar aqui —
estudos atuariais todo ano, e com esses estudos atuariais tem que povoar de
informações [falha do áudio] o Ministério... da Secretaria de Previdência, digo, Ministério
da Previdência, e disponibilizar isso no cadastro previdenciário.
E essa informação dos estudos atuariais realizados anualmente, depois de 1998
como obrigação, e que se tornou mais efetiva a partir da emenda constitucional de 2003,
Emenda Constitucional nº 41, demonstra que existe toda uma base de dados.
Então, todos os estudos atuariais, depois de 2004, estão nessa base de dados lá
do Ministério. Basta acessar o Cadprev pelo site da previdência [falha do áudio] que vão
estar lá os estudos realizados nos últimos anos, e esse estudo de [falha do áudio], com
as informações baseadas em 31 de dezembro de 2018, que demonstraram este valor
[falha do áudio] previdenciário.
Bem, qual que é a origem [falha do áudio]. Como eu disse, o regime próprio ele
foi criado em 1998 com a Emenda Constitucional nº 20, mas ele só se tornou
contributivo de fato… lembre-se que eu disse que regime próprio de previdência tem que
ser… administrar as aposentadorias e as pensões.
Então, com esse conceito de regime próprio de previdência, ele só se tornou
contributivo com a Emenda Constitucional nº 41 em 2003. No caso do município de
Campinas, portanto, ele só começou a ser contributivo, de fato, em 2004, depois de
[ininteligível].
Antes disso, o regime previdenciário existente não tinha essa configuração. Você
tinha umas caixas de pensões, alguns entes federativos eu tive oportunidade de
administrar alguns deles, o município de São Paulo administrava na sua caixa de pensões
as pensões, e os recursos acumulados também serviam para financiamento imobiliário.
Então você vê lá que o Empreende São Paulo, lá no passado, uma atividade centenária,
administrava pensões e financiamento imobiliário.
Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo e vários outros… Belo Horizonte,
Porto Alegre, utilizavam recursos para fazer a assistência médica. Então eu tinha uma
caixa de pensões com assistência médica.
Então: “Ah, eu contribuí para a minha previdência”. Você contribuiu para a caixa
de pensões lá no passado, que estava vinculada a algum outro serviço como esse que eu
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disse no município de São Paulo, que era a caixa de pensões.
E para a aposentadoria quem pagava era o Tesouro, 100% da aposentadoria era
obrigação do Tesouro. Então o modelo passou a ser só contributivo, a partir de quando
os entes federativos aplicaram os efeitos da Emenda Constitucional nº 41/2003.
Então, lá atrás nós não tínhamos o marco regulatório adequado. Nós tínhamos…
esse período que a gente fala… olha, quando o Tesouro estava pagando a despesa, do
que a gente chama? A gente chama de período contributivo, ou não contributivo, ou
serviço passado. Ou seja, o serviço passado não foi contributivo.
A prestação de serviço que o servidor fazia era prestação de serviço, mas ela não
gerava uma contribuição para o regime previdenciário que sequer existia no modelo que
nós temos, que só foi criado a partir de 98 e que, na verdade, só passou a ter eficácia
contributiva a partir de 2003.
Aí, nesse período, nós sofremos com aspectos demográficos, as pessoas estão
envelhecendo mais. Então, nos anos 70, a quantidade… a gente chama de taxa de
reposição. Os demógrafos utilizam esse critério. Nos anos 70 nós tínhamos sete filhos,
em média, por mulher no Brasil. Hoje está menos de 2, está 1,8. Significa que o pai e a
mãe não tem uma taxa de reposição de filhos que reponham eles, enquanto eu
precisaria ainda ter um casal para repor o casal que tem os filhos. [ininteligível] mas
essa situação do Brasil e nós não vamos ter ela mais no futuro, nós estamos chegando
no ápice do... demográfico do Brasil e a tendência agora é a população cair.
Para vocês terem uma ideia, uma revisão feita em 2008 pelo IBGE, a previsão é
que esse período agora nós teremos 20 milhões de brasileiros a mais que nós temos.
Então quando vocês viram em 2012, 2013, que nós estávamos no pleno emprego,
nós tínhamos problemas de falta de mão de obra, por quê? Porque já é o efeito
demográfico, claro que têm outros aspectos, mas esse também.
Então envelhecimento dos servidores ativos, inativos e também efeitos diferidos
da paridade e integralidade.
As pessoas sabem que paridade e integralidade acabaram em 2003, acabou do
ponto de vista jurídico, mas as pessoas que recebem paridade e integralidade continuam
a receber e têm pessoas que têm mais do que expectativa ao direito, já estão
incorporadas no seu patrimônio e elas estão na ativa ainda, tem o direito e vão exercer
esse direito de receber a paridade e a integralidade em algum momento futuro.
Então portanto, o fato de ter acabado a paridade significa… não significa que o
problema… ou seja, o custeio necessário para garantir o beneficio ainda não existe, ele
está aí e ele precisa ser pago por alguém.
As medidas para equacionamento do déficit, isso é um quadro aqui que a gente
apresenta que é uma conjunção de duas coisas: nós somos contratados pelo Camprev e
pela Administração para fazer um trabalho de revisão da modelagem da previdência
adotada no município de Campinas e isso se faria com essa portaria do Ministério da
Fazenda, que foi editada lá em 2018, a Portaria 464; e hoje, além desses aspectos da
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Portaria 464, qualquer regime próprio de previdência também vai ter que adotar as
medidas previstas na reforma previdenciária contida na Emenda Constitucional nº 103 de
2019.
Então aportes, alíquota suplementar, previdência complementar, análise e revisão
da segmentação de massa, possibilidade de adoção de certo nível de capitalização,
cobertura do repasse da insuficiência que a gente chama de déficit, ou seja, como em
2003 foi criado o regime próprio de previdência, ele já nasceu deficitário. Porque se a
Prefeitura pagava 100% da aposentadoria, portanto, quando o modelo nasceu lá em
[falha do áudio] ele já nasceu [falha do áudio] contratada.
A previdência no município de Campinas, ela foi… estabeleceu em 2004 e depois
mais adiante quando a gente for tratar na própria legislação, o doutor Euclides vai falar
um pouco mais sobre a linha do tempo aqui da previdência municipal, mas o mais
importante é que em 2004 houve em Campinas a criação do Camprev e também a
segmentação de massa ou a segregação de massa.
Basicamente é o seguinte, na portaria anterior, da 403, ela estabelecia o
seguinte: uma vez que você faz o seu calculo atuarial, que está aqui, ele tem um déficit,
você tem que tomar alguma medida para não deixar que esse problema seja transferido
para a geração futura, para isso a gente apresenta algumas alternativas: a primeira
alternativa aumenta a alíquota, aumenta a alíquota contributiva, isso já estava previsto
lá atrás; a segunda alternativa, você, município, cria um carnê, em 35 anos, você pega
aqueles R$ 27 bilhões e paga em 35 parcelas, cria um fundo e aí a geração futura não
vai ter esse problema; e a terceira opção era você utilizar a técnica da segregação de
massa, ou seja, eu crio um fundo financeiro com todos os servidores ativos e inativos
que tenham sido admitidos até dia 30/6/2004, os aposentados e pensionistas… os
benefícios concedidos nesse período ficam no fundo financeiro e no fundo previdenciário,
para uma geração futura, você vai fazer uma poupança.
No regime... no fundo financeiro, você é [falha do áudio] a modelagem de
repartição simples, ou seja, eu pego o valor arrecadado, os 11[%] dos servidores, mais
os 22[%] dos aposentados e pensionistas, e utilizo ela para pagar a despesa deste fundo
financeiro, mas como ele é deficitário a diferença é o Tesouro que banca.
Vamos não deixar que isso aconteça para a nova geração, aí eu crio um fundo
previdenciário, coloco os novos servidores que são os servidores ativos, se houver algum
aposentado e a há benefício de risco, os novos aposentados desse grupo, os novos
pensionistas nesse grupo ficam segregados. Mas isso é uma técnica puramente
financeira e contábil, ela não afasta o que está disposto no art. 40 da Constituição.
Vamos lá? No art. 40 diz o seguinte, o regime próprio de previdência social ele é
contributivo e solidário.
Então, o fato de eu ter separado em dois grupos não significa que eu tenho um
grupo [ininteligível] que é um grupo que está no inferno e o outro grupo que está no
céu, está todo mundo no mesmo barco, o que acontece com um afeta o outro, é apenas
uma forma de separação, é uma técnica utilizada para garantir que o regime
previdenciário ele não venha a gerar um déficit maior com este grupo.
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O que é que isso acaba acarretando? Uma obrigação adicional para o Tesouro,
porque aqueles 11 e 22 que eu usava para pagar, do servidor que vai entrar, despesa do
fundo financeiro, ela fica entesourada, então, o Tesouro deixa de utilizar esse recurso,
fica entesourado, por quê? Porque esta geração está falando lá: “Olha, geração futura,
nós estamos fazendo um sacrifício adicional, eu estou pagando o déficit financeiro do
fundo financeiro, e ainda estou renunciando momentaneamente a esse recurso do fundo
previdenciário para entrar entesourado e eu pagar a geração futura”.
Mas, isso significa que a solidariedade acabou? Não. O próprio art. 21 da Lei
Complementar nº 10 de 2004 diz que os recursos garantidores integralizados ao regime
próprio de previdência tem natureza de direito coletivo. Então, esse recurso aqui é direito
coletivo, ele só está separado, como eu disse, por uma questão de técnica meramente
financeira [falha no áudio], porque eu imagino a suposição de quem criou a segregação
de massa de uma técnica atuarial, contábil, financeira, orçamentária e jurídica é no
sentido de que haja a separação e o recurso seja aplicado em valor de mercado e traga
uma fonte adicional, ou seja, o resultado que eu adquiri no fundo previdenciário com a
capitalização vai diminuir o custeio do plano. Mas, como eu disse, isso não afasta a
solidariedade.
Então, vamos olhar, então, a evolução do déficit atuarial do regime próprio de
previdência de Campinas. Em 2004, quando ele foi criado, ele já nasceu com déficit de
[R$] 4 bilhões. Em 2013 ele subiu para [R$] 6 bilhões, em 2015 ele chegou a [R$] 15
bilhões e agora em 2019, antes dos estudos da Fipe, a gente vai mostrar o resultado dos
estudos da Fipe, que é o resultado oficial hoje, aquele que está aí exposto para todos,
como eu disse, lá no site do Ministério ou no site do Camprev ele alcança R$ 27 bilhões.
Aí, nós fizemos um exercício, [falha no áudio] do superávit no fundo
previdenciário, que é [R$] 116 milhões, ele não cobriria menos de 0,5% do déficit
atuarial do fundo previdenciário. Então, se eu juntasse um fundo no outro, só que eu
tenho que pegar as obrigações também, eu não imagino que eu tenho [R$] 1 bilhão
como eu tenho quase hoje no fundo previdenciário, eu não tenho as obrigações. Então,
eu só tenho que pegar o resultado sem as obrigações, receita menos despesa, [R$] 116
milhões de superávit, se eu utilizar esse superávit, ele cobriria apenas meio por cento do
déficit do fundo previdenciário.
Então, uma vez que a gente passou aqui por uma definição de que há um déficit e
esse déficit ele é bastante… é significativo e ele é solidário, porque ele tem os dois
fundos, então não há nenhuma obrigação na Constituição, podem procurar, de que o
município de Campinas tenha que criar o regime capitalizado e que ele não possa
desfazer essa segmentação. Em qualquer momento, se ele avaliar que ele possa
desfazer, se tiver uma situação financeira muito grave, você pode ver que isso é uma
opção a ser utilizada. Só que isso tem que passar por uma legislação, a mesma
legislação que criou ele, eu não posso fazer por uma legislação diferente.
Mas, não é esse o objetivo, o objetivo é de manter a modelagem estabelecida
porque ela é uma modelagem que ela cria uma segurança adicional, quando eu crio os
dois fundos eu tenho um fundo que ele dá uma garantia no Tesouro e eu tenho uma
outra garantia... o outro fundo, que é o previdenciário, que ele tem a garantia de
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Tesouro e mais a garantia dos recursos que eu estou acumulando.
Bem, Campinas tem uma região metropolitana, é uma das grandes cidades desse
país. Ela é equiparável às capitais brasileiras… depois eu queria me informar aí como que
está a questão de tempo, porque nós temos que distribuir a apresentação para os
[ininteligível].
Então, Campinas é equiparável às capitais brasileiras em termos de receita
corrente, receita corrente líquida, a despesa com pessoal e também o déficit atuarial. E a
gente procurou realizar um arquivo pra demonstrar como que a situação de Campinas
conversa com os demais entes.
Então, aqui nesse quadro, nós apresentamos o déficit atuarial sobre receita
corrente líquida. O que é que é a receita corrente líquida? Para uma explicação bem
simples aqui, bem singela.
A receita corrente líquida é a receita própria do município, é aquela que depende
de transferências voluntárias e outras transferências que não sejam a receita consignada
para o município.
Então, as receitas aqui com os tributos municipais, com os impostos, taxas, tudo
que é arrecadado, inclusive também a própria arrecadação previdenciária entra aqui. E
aquelas receitas de Fundeb, elas não entram aqui. Então, estamos pegando a receita só
do município de Campinas.
E aí fizemos um ranking para avaliar o déficit atuarial versus receita corrente
líquida. Então, ou seja, quanto que o déficit representa da minha receita corrente líquida,
que é a receita própria do município, por ano.
Então, no primeiro lugar aqui nós temos Maceió, 18 mil segurados. A receita
líquida do município de Maceió é… isso aqui é em 2018, foi [R$] 2,2 bilhões, e o déficit
atuarial informado [R$] 14,8 bilhões.
O déficit versus receita corrente líquida do município de Maceió significa o
seguinte: o município de Maceió tem que pegar 6,62 receita corrente líquida, ou seja,
são seis anos e meio de receita corrente líquida, para fazer frente ao déficit atuarial do
seu regime próprio. Isso dá por volta de R$ 800 mil por segurado.
No caso de Campinas, que é o quarto, tem 24 mil segurados, receita líquida
2018… 2019, que foi R$ 5,14 bilhões. O déficit atuarial é R$ 27,3 bilhões. Portanto,
haveria a necessidade de 5,3 receita corrente líquida para pagar um déficit de cada
servidor que está vinculado de R$ 1,1 milhão. Então eu tenho que constituir esse R$ 1,1
milhão, fora o que é arrecadado com a contribuição do servidor, com a contribuição
patronal. Essa insuficiência para o servidor é cerca de R$ 1,1 milhão [ininteligível].
Outra forma de você ver a apresentação, como eu disse, [falha do áudio]. E aqui
da esquerda para a direita é quem está em pior situação em relação a este… neste
ranking de déficit atuarial sobre receita corrente líquida.
Então [falha do áudio] era Maceió, Porto Alegre, Belo Horizonte e Campinas.
[falha do áudio] outra forma de apresentar esse número aqui que eu havia comentado.
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Aqui no meio é o município de São Paulo, por volta de [R$] 162 bilhões de déficit,
[falha do áudio] três anos de receita corrente líquida, [falha do áudio] utilizado para isso.
Então aqui é aquilo que eu havia dito. É em valores absolutos, ou seja, [falha do
áudio] e aqui os absolutos. Essa informação mostra [falha do áudio] absolutos Campinas
[falha do áudio] quinto lugar entre as [falha do áudio] de déficit atuarial, ficando em
quinto lugar neste ranking.
Campinas [falha do áudio] às capitais também em tamanho de déficit atuarial.
Então, se eu pegar aqui o déficit atuarial per capita, que é aquele número que eu disse
anteriormente, aí é a segunda situação.
Porto Alegre precisa despender R$ 1,3 milhão para a cobertura da insuficiência
individual, ou seja, eu preciso ter esse recurso para garantir fora — como eu disse,
repetindo — os 11[%] e 22[%] de contribuição. De [falha do áudio] per capita.
Bem, a evolução dessas principais [falha do áudio] é o seguinte: [falha do áudio]
como eu disse, o déficit financeiro é aquele anual, que está previsto no orçamento. Em
2019, ele foi [falha do áudio] financeiro é a diferença entre os 11% de contribuição do
servidor menos os 22[%], para cobrir o déficit, eu preciso deste repasse para cobertura
dessa insuficiência [falha do áudio] benefícios daquele exercício. Então [falha do áudio] o
município foi lá no Tesouro e pegou [R$] 560 milhões.
Em 2020. ele previu… está prevendo este aporte, esses [falha do áudio] alcance
[R$] 602 milhões.
[falha do áudio] evolução do déficit da seguinte maneira: em vermelho [falha do
áudio] o que está executado, a evolução [falha do áudio] orçamentária e evolução [falha
do áudio] aqui em amarelo, aqui em 2020, o déficit [falha do áudio] previsto para esse
exercício.
[falha do áudio] mais adiante [falha do áudio] 2021 [falha do áudio] projeção
desse déficit. Então aqui em vermelho é o meu executado, o mundo real que aconteceu e
a partir de 2021 é a projeção que o atuário faz.
Segundo essa projeção, mantida a situação atual, em 2033, a cobertura somente
do déficit vai alcançar R$ 1 bilhão.
[falha do áudio] aí a gente chega em uma outra forma de apresentar a evolução
de alguns indicadores importantes, que é demonstrar como a receita própria do
município versus a despesa previdenciária e o déficit financeiro.
Então aqui nós temos a evolução do exercício, nós temos aqui o município, é
importante a gente [falha do áudio] floresta e a árvore [falha do áudio] a evolução [falha
do áudio] então, em 2019, nós chegamos a mais de [falha do áudio] líquido, este ano ela
[falha do áudio] reais, basta ver que em 2011 [falha do áudio] menos de [falha do
áudio] de reais, houve uma evolução de [falha do áudio] 2019 [falha do áudio] milhões
de reais.
[falha do áudio] uma demonstração importante, essa despesa [falha do áudio] em
relação a essa receita [falha do áudio] 2011 [falha do áudio] município [falha do áudio]
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ela [falha do áudio] 11%, e hoje ela representa 17% um processo que [falha do áudio]
sendo aqui ela [falha do áudio] cada vez mais vai consumir valor [falha do áudio] do
município.
[falha do áudio] só o [falha do áudio] financeiro, ele representa 10% da receita
corrente líquida, ele era, em 2011 [falha do áudio] e hoje ele já está em 2019 perto de
11%, só o déficit consome de tudo aquilo que o município arrecada, ele consome [falha
do áudio].
Aqui é uma forma de olhar este quadro, a evolução [falha do áudio] profissionais
[falha do áudio] de como que foi [falha do áudio] déficit. As despesas previdenciárias,
65% delas são custeadas pelo município. Como que a gente faz esse cálculo? Eu pego o
valor da contribuição do servidor [falha do áudio] servidor paga 12% dessa despesa.
A contribuição patronal mais o déficit [falha do áudio] por cento, então 80% é o
tesouro que paga.
O custo e o custeio do fundo de uma outra forma é a contribuição patronal e
repasse [falha do áudio] financeiro [falha do áudio] aquilo que eu disse, 80%... receita
[falha do áudio] a contribuição patronal, esse é o custo do Tesouro [falha do áudio]
representa [falha do áudio] servidor [falha do áudio] 12%. A diferença é [falha do áudio]
previdenciárias [falha do áudio] receita.
Aqui é o perfil demográfico, eu vou passar rapidamente. Chegando ao final dessa
primeira etapa aqui e como é que está o fundo financeiro [falha no áudio] entre ativos,
inativos e pensionistas 17.422 segurados, o fundo previdenciário tem 7 mil, totalizando
aqui, então, 24.737 segurados.
[falha no áudio] então o déficit do fundo financeiro [R$] 27,3 bilhões. Fundo
previdenciário tem o superávit de [R$] 116 [milhões], se eu deduzir o superávit [falha no
áudio] portanto eu caio para [R$] 27,2 bilhões [falha no áudio].
Eu não vou entrar no perfil aqui, mas basicamente nós temos os municípios, eles
também tem um déficit elevado porque eles assumiram um papel diferente depois da
Constituição de 88, a Educação…
Nós estamos aqui verificando que temos um problema no áudio, não é?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu vou interromper,
Fernando, por… até uns três minutos para que você possa tomar uma água e vou
perguntar para os técnicos a situação do áudio. No áudio…
Eu vou indagar aos senhores vereadores, como é que está chegando o áudio para
os senhores?
Põe o…
Senhores vereadores.
Vereadora Mariana Conti, o áudio para a senhora está chegando bem no seu
computador?
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Vereador Rubens Gás, como está o áudio?
Vereador Jorge? No seu está ruim, Jorge? Vou pedir para ligar para você.
Vereador Luiz Rossini.
Vereador Luis Yabiku. Vereador Luis Yabiku, o áudio como é que está chegando?
SR. VEREADOR LUIS YABIKU: Está perguntando como é que está os audios
[falha no áudio].
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Campos
Filho, o áudio?
Vereador Carlão do PT, o áudio? Vereador Carlão do PT, o áudio, por gentileza.
[ininteligível] seu computador está legal?
Vereador Carlão do PT.
SR. VEREADOR CARLÃO DO PT: Está muito ruim meu som aqui, está cortando.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Campos
Filho. Seu áudio, vereador Campos Filho.
Vereador Ailton da Farmácia, o seu áudio, por favor. Ok.
Vereador Juscelino da Barbarense, o seu áudio.
Vereador Pedro Tourinho, o áudio do seu computador, vereador.
Vereador, o seu áudio.
Vereador Pedro Tourinho, o seu áudio. Não estou escutando.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: O áudio está bom. O áudio está bom.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Rodrigo da
Farmadic, o seu áudio.
SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: O seu áudio está perfeito, é o do
nosso colega, o técnico, que estava cortando, mas parece que melhorou.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: É, o pessoal já foi ver,
mas vamos só dar sequência nos vereadores.
Vereador Tenente Santini, o seu áudio.
SR. VEREADOR TENENTE SANTINI: Está ok.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu tenho as perguntas
de Vossas Excelências, como nós combinamos no começo, vamos aguardar as
exposições, vamos dar preferência aos telespectadores, que aqui chegaram mais de 40
perguntas, é um arrazoado que contempla muitas, muitas das nossas indagações, e o
vereador Tenente Santini, o vereador Campos Filho, eu estou aqui anotando, os nossos
técnicos estão fazendo anotação, e assim que nós terminarmos as exposições, nós
vamos fazer a pergunta dos nossos telespectadores e aí individualizar a vocês com
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tempo tranquilo para pergunta e resposta.
Vereador Pastor Elias Azevedo, o áudio para Vossa Excelência. Ok?
SR. VEREADOR PASTOR ELIAS AZEVEDO: Para mim está perfeito aqui.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Carmo
Luiz. Vereador Carmo Luiz.
SR. VEREADOR CARMO LUIZ: Eu estou…
[ininteligível] como é que está saindo aí?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Está perfeito. Perfeito.
Eu indago do seu Fernando, Fernando, podemos dar continuidade?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível] para o seu Fernando. Fernando,
podemos dar continuidade?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Aguardar mais um
minuto?
Vereador Gustavo Petta, o áudio para Vossa Excelência.
Vereador Gustavo Petta, o áudio para Vossa Excelência. Ok?
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Está ok. Está ok.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Cadê o vereador Jorge
da Farmácia? Vereador Jorge da Farmácia. Melhorou, vereador Jorge da Farmácia?
Melhorou, vereador Jorge da Farmácia, para você?
SR. VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA: Melhorou, está ótimo agora.
SR. PRESIDENTE VEREADOR
Haddad, o áudio para Vossa Excelência.

MARCOS

BERNARDELLI:

Vereador

Paulo

SR. VEREADOR PAULO HADDAD: Presidente, perfeito.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Ok?
SR. VEREADOR PAULO HADDAD: Tudo ok.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Luiz Cirilo, o
áudio para Vossa Excelência. Ok.
Vereador Fernando Mendes, o áudio para Vossa Excelência. Ok.
Ok, podemos… mais um minuto?
SR. VEREADOR FERNANDO MENDES: Meu áudio está bom, está ok.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Nós só estamos fazendo a adequação de equipamento aqui para o nosso consultor, o Fernando, e também
já está encaminhando para o final da sua exposição desta primeira parte dos consultores
da Fipe pelo Camprev.
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Eu... vereador Campos Filho, o áudio de Vossa Excelência está tranquilo?
SR. VEREADOR CAMPOS FILHO: Tranquilo, eu estou te ouvindo perfeitamente.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereador
Campos Filho. Ok?
Nós estamos aguardando só a mudança de máquina. Por gentileza, consultor
Fernando, vossa senhoria tem a palavra para a continuidade das suas exposições.
SR. FERNANDO RODRIGUES: Obrigado, senhor presidente. É que aqui está
aparecendo Euclides, né? Daqui a pouquinho eu vou pedir para utilizar essa máquina
novamente na sequência, nós estamos fazendo isso…
Bem, eu estava falando sobre a questão de como que essa questão da
composição das receitas e despesas previdenciárias… está sem áudio?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Áudio ok.
SR. FERNANDO RODRIGUES: Está ok?
Então, eu dizia que o custo e o custeio do financeiro, que [ininteligível] é de
repartição simples, ou seja, os recursos que ingressaram neste fundo eles são
construídos imediatamente com o pagamento dos benefícios naquele exercício e, por
isso, neste caso aqui, as contribuições representam… olha, em 2011, as contribuições… a
contribuição patronal representou 51% da despesa, em 2013 caiu para 37[%], depois
ela caiu para 18[%] e eu ouvi que em 2019 ela chegou em 17[%], porque foi crescendo
o repasse para a cobertura dessa insuficiência.
Então, como eu disse, a contribuição do servidor paga apenas 12% do total da
despesa. O 80% é por conta da contribuição patronal de 22 e mais [ininteligível] para a
cobertura da insuficiência. Os 10% aqui é compensação previdenciária e pequenas outras
receitas da previdência municipal.
Eu não vou adentrar aqui no perfil demográfico. Mas o fato que eu gostaria de
colocar, especificamente em relação ao perfil demográfico, é que os municípios… nós
estamos chegando na maturidade dos concursos públicos realizados depois da
Constituição de 88.
Os municípios, depois de 88, eles foram atribuídos um papel muito mais relevante
do ponto de vista das questões de saúde, assistência social e educação. Então... e por
conta disso aumentou a quantidade de servidores contratados pós 88, e agora nós
estamos chegando no período de maturidade desses concursos públicos realizados há 30,
35 anos atrás. Então a conta do benefício previdenciário está chegando e ela tende a
aumentar.
Ela… anteriormente a isso os municípios tinham um papel menor antes da
[ininteligível] de 88, esse papel foi ampliado, houve os concursos públicos e agora está
chegando a hora de pagar os benefícios previdenciários.
É bom saber que Fundeb, esses fundos, eles pagam despesas correntes, a
despesa dos professores, por exemplo, ela acaba alocada ao Tesouro. Então o Fundeb,
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ele é importante, significativo, mas ele acaba não contribuindo para diminuir o passivo e
o déficit atuarial.
Então nós temos uma população muito grande feminina nos municípios, muitas
professoras. E os professores — isso aqui é uma regra só —, as mulheres têm uma regra
diferenciada de benefício previdenciário, por ser professora e por ser mulher. Então isso
faz com que o custo previdenciário deste grupo seja um pouco maior do que o restante.
Como educação e saúde tem uma força de trabalho feminina bem representativa,
isto também interfere na hora de formação do custo previdenciário e como eu disse o
Fundeb não serve para o custeio deste tipo de despesa e aí só aumenta…
A outra questão — antes de eu passar para o Euclides — é só o aumento da
concessão dos benefícios, a representação gráfica daquilo que eu disse anteriormente.
Então está havendo um crescimento médio de 10% ao ano na concessão dos
benefícios. Então todo ano cresce em 10%. Por volta de quatro, cinco anos, seis anos,
você dobra o número de aposentados e pensionistas.
Bem, da parte essa primeira parte da minha apresentação, vou passar a palavra
para o… de volta para o presidente e na sequência o doutor Euclides aqui vai tratar
especificamente do aspecto constitucional e legal da medida proposta e hoje em debate.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Consultor Fernando,
eu quero lhe agradecer em nome esta Casa evidentemente por participar, pela
participação e gostaria que Vossa Excelência se pudesse permanecer, que nós temos
muitas perguntas do público e nós vamos fazer assim que o término chegar, das
discussões, vamos direto para as perguntas do público e depois as perguntas dos
senhores vereadores.
Solicito a Vossa Senhoria se puder permanecer até o final para que não tenhamos
indagações sem respostas, principalmente do contexto da sua explanação, eu fico
agradecido.
SR. FERNANDO RODRIGUES: Muito obrigado [ininteligível]
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Quero agradecer ao
Euclides. Euclides, também em nome da Casa e de todos os vereadores, eu acho que…
acho, não, tem a absoluta certeza, a exposição de Vossas Excelências realmente está
assim tão clara, está sendo objetiva, porque talvez todo o ocorrido com o Camprev
nunca tenha sido tão esmiuçado e explicado como Vossas Excelências estão aqui a
demonstrar.
Vossa Excelência tem… desculpa, Vossa Senhoria, tem a palavra para suas
considerações pelo tempo que lhe aprouver.
SR. EUCLIDES ESTEVES: Primeiramente, bom dia, presidente. Agradeço essa
oportunidade e, na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores e também, na
pessoa do presidente do Camprev, cumprimento os demais secretários assim como os
servidores e todos aqueles que estão acompanhando online ou pela TV esta Audiência
Pública.
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Bom, como o doutor Fernando já mencionou anteriormente, só gostaria de me
certificar do áudio se o volume está adequado e aqui dou sequência.
Doutor Fernando já mencionou um pouco sobre o contexto jurídico assim como o
presidente Marionaldo e vou aqui então avançar no Projeto de Lei Complementar 19,
uma apresentação do texto em partes e dando também a sua devida fundamentação.
Mas antes disso, convém fazer um breve histórico ou melhor um contexto em
uma linha do tempo das principais medidas que foram durante o período, desde 1965,
com a criação do IPMC, o Instituto Municipal[sic] de Previdência de Campinas, e que
depois nós temos uma linha... é um divisor de águas, que é 1988 com a Constituição
Federal, e que temos em 1995 o encerramento do IPMC, a sua extinção.
E depois nós vamos ter medidas, mudanças constitucionais; em 1998 a Emenda
20, que tem um breve histórico aí, que daqui a pouco eu já falo sobre cada uma; a
Emenda 41 em 2003; 2004, como já foi dito, o nascimento do Camprev com a
segregação de massa, separação dos fundos financeiro e previdenciário; 2005 uma
Emenda 47, já foi dito aqui também pelo presidente Marionaldo que não consta aqui,
mas as Emendas Constitucionais 70 e 85, 70 que tratou sobre a aposentadoria por
invalidez, a 85 que tratou sobre aposentadoria compulsória.
Mas, foram mudanças sucintas diante da perspectiva que nós temos aqui e
trazemos, então, em 2019, a Reforma 103 e que depois temos em 2020 no nosso
contexto municipal o PLC nº 19.
E por que é que é importante trazer esta linha do tempo? Primeiro, porque a
gente tem uma definição na Constituição Federal de 1988, lá no seu art. 40, sobre a
regra de aposentadoria para o servidor público, e que na Emenda Constitucional nº 20 há
uma mudança significativa, mas é importante resgatar que a mudança em 1998 não se
dá tão somente pela aprovação da emenda constitucional, mas também de uma lei
infraconstitucional, a Lei 9.717 do dia 27 de novembro de 98, do qual esta lei vai dizer
de como deve funcionar o regime próprio de previdência e traz lá um conceito de
equilíbrio financeiro atuarial.
E o que é que a Emenda 20, de fato, contribui na mudança que nós temos no
regime próprio de previdência? Uma mudança significativa em relação ao critério de
aposentadoria, a aposentadoria deixa de ser um prêmio para quem chega em uma
determinada idade ou com um determinado tempo de serviço e ela configura agora, a
partir da sua publicação, de que falaremos sobre tempo de contribuição e não mais sobre
tempo de serviço, ou seja, a aposentadoria ela ganha um instituto não de prêmio, mas
de seguro, se eu pago, se eu contribuo, eu tenho; se eu não pago, eu não faço direito,
eu não faço jus. E mais, com requisitos cumulativos: idade, tempo de serviço
contribuição, no caso do servidor público tempo no cargo, tempo na carreira, tempo no
último cargo; são requisitos apresentados no seu art. 40 da Constituição que a Emenda
20 fez uma mudança significativa.
Após isso, a Emenda 41, então vamos lembrar: a Emenda 20, aprovada em 1998,
governo federal do ilustríssimo presidente Fernando Henrique Cardoso, e que houve um
fato peculiar na aprovação da emenda na hora de se instituir a idade para o contribuinte
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do regime geral.
Vamos lembrar que o deputado Kandir errou o voto e portanto não foi possível
instituir idade mínima para aposentadoria no Regime Geral de Previdência, somente no
regime próprio. Então, o servidor público ele já se aposenta em um critério de idade que
até então no regime geral não foi possível colocar essa regra.
Depois, temos lá na Emenda Constitucional 41 em 2003, que ela traz uma
questão do fim da regra da paridade da integralidade, como bem já foi mencionado aqui
tanto pelo doutor Fernando quanto pelo presidente Marionaldo, e que aí nós precisamos
entender que a regra geral a partir da Emenda 41 é a concessão do benefício de
aposentadoria sobre um cálculo de média e não mais sobre integralidade, ou seja, o seu
último salário enquanto servidor e também com regras de reajuste que não são somente
aqueles do servidor público na ativa, mas também acompanhando, dependendo da regra
da concessão do benefício, o reajuste pelo benefício do regime geral. Isso é um outro
fator e que aí em 2003 vamos lembrar, o presidente da época até então era Luiz Inácio
Lula da Silva.
Então, portanto, nós tivemos, seja de um lado do espectro político, seja de outro,
mudanças na Previdência, alterações constitucionais em relação à concessão do benefício
de aposentadoria do servidor público. E em 2003 a reforma se aprovou no dia 31 de
dezembro e tivemos lá em 2004 a Lei 10.887.
Essa lei ela traz algumas regras em relação, por exemplo, ao sistema de
previdência, em relação a base de contribuição. Opa, o que é que vai de vantagem do
salário ou da remuneração do servidor que compõe a regra para ser [ininteligível] a
contribuição. Isso é importante esclarecer.
Então nós tivemos em 98 o aspecto da seguridade do benefício como um seguro,
e não mais como um prêmio, e depois em 2003 nós temos uma mudança significativa na
concessão do benefício.
E que, consequentemente, essa mudança foi tão forte para o servidor público, que
foi necessário a aprovação de uma chamada PEC Paralela, que foi a Emenda
Constitucional 47 em 2005, dia 5 de junho de 2005 mais precisamente, em que ela traz
lá um artigo, o artigo 3º, que vai alterar as regras para dizer assim: “Olha, ainda pode
haver a paridade e a integralidade, mas como uma exceção em uma regra chamada
85/95”.
Para as mulheres há de se somar o tempo de contribuição e a idade que dê uma
soma de 85 e para os homens uma soma de 95. Porém, ambos terão que ter 25 anos de
serviço público de forma contínua, sem interrupção. Isso é um desafio, dependendo da
maturidade da massa, ou dependendo de quando o servidor ingressou na administração
pública no seu concurso.
Passado essas três emendas. Então tivemos em 98 a 20, 2003 a 41, 2005 a 47 —
ainda sob o governo Lula — e tivemos depois as duas que mudaram só a aposentadoria
por invalidez e a questão da compulsória, que passou então a ser 75 anos.
E aí, desta forma, a gente faz esse contexto da mudança constitucional, para que
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se entenda o quanto está se mudando a Emenda Constitucional 103. Porque a Emenda
Constitucional 103, diferentemente das outras, por enquanto ela não teve uma lei para
regulamentar todos os seus dispositivos.
E mais: as emendas anteriores foi um acordo entre o Poder Executivo e o Poder
Legislativo de forma a aprovar o texto. Nós sabemos que uma emenda constitucional há
o quórum qualificado, três quintos, as duas casas, que é diferente, por exemplo, de uma
lei infraconstitucional ordinária.
Entretanto, a Emenda Constitucional 103, ela não faz esse arranjo com o Poder
Legislativo, porque ela muda basicamente as regras para o regime geral de previdência,
ou seja, para o trabalhador que tem carteira assinada e para o servidor público da União.
Aqui ela faz uma distinção muito importante.
E aí alguns técnicos até chamam isso de desconstitucionalização das normas. Por
quê? Se na Emenda 20, na Emenda 41, na 47, nós tivemos regras que valiam para todos
os entes que tem servidor público, ou seja, tanto estados, Distrito Federal e municípios
devem acolher estritamente aquilo que a emenda aprovou, na 103 nós temos uma
quebra de paradigma. Não se fala mais em uma regra absoluta para todos.
Portanto, nós teremos uma aplicação dos seus requisitos, das suas
determinações, dos seus estabelecimentos, de forma que algumas dependerão de lei
complementar federal, outras de lei ordinária, alteração da lei do próprio ente, e isso é o
nosso desafio para hoje, tentar explicar às pessoas o que está se tratando no PLC
19/2020 e qual é o bojo da Emenda Constitucional 103. Fazer essa diferenciação para
que as pessoas possam entender.
A mudança previdenciária não trará tão única e somente neste PL, isso é
importante que o servidor público e a sociedade compreenda. E aí vamos então, aqui de
uma forma resumida, o embasamento que nós teremos sobre o Projeto de Lei
Complementar 103 e os seus artigos.
Então, temos aqui no artigo 1º, que é uma nova redação, a transferência de
responsabilidade financeira dos benefícios temporários, que já foi dito aqui. Ou seja,
obrigação constitucional pela Emenda 103 caberá aos entes de previdência regimes
próprios tão somente o pagamento de aposentadorias e pensões, os demais benefícios
serão uma relação de trabalho, uma relação estatutária, não mais previdenciária.
No seu artigo 2º, que altera o artigo 138 da lei complementar de 2004, vamos
falar sobre a majoração da alíquota de 11% para 14%. E aí temos duas fundamentações
na Emenda Constitucional, temos lá o artigo 9º, § 4º, que vai estabelecer o mínimo da
contribuição e também o caput do artigo 11, que depois nós vamos ver com mais
detalhes, assim, como o artigo 4º da Lei 10.887. Importante dizer: tive o cuidado de
mencionar as leis que acompanharam as emendas constitucionais, porque essas leis
ainda estão vigentes e elas impactam sobre a aplicação da regra.
Artigo 3º, falaremos sobre a majoração da alíquota também para o servidor
inativo, aposentado e pensionista.
Artigo 4º, a majoração da alíquota patronal, e aqui importante dizer, mantido o
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critério do dobro, ou seja, de 22% para 28% com a devida fundamentação que
[ininteligível]; o artigo 4º ainda tem um outro detalhe aqui que nós mencionaremos
também que é sobre a questão do aporte do Tesouro.
E por fim o artigo 5º, que é a vigência desses dispositivos, porque nós veremos
conforme regra constitucional há diferença de prazo na sua aplicação, isso também é um
desafio diferentemente do que ocorreu nas emendas anteriores.
Vamos então aí considerando as regras e sua aplicabilidade — como já foi dito —,
nós não temos mais o Ministério da Previdência, temos, sim, o Ministério da Economia e
que envolve uma secretaria especial de previdência e trabalho, que publicou uma nota
técnica, a chamada NT SEI 12.212.
Então percebam a diferença, se nós falamos na Emenda 20 que tinha uma lei que
era a 9.717, se nós falamos da Emenda 41, que também tinha uma outra lei, a 10.887,
nesta emenda, a gente fala de uma nota técnica que não tem o mesmo poder de lei, mas
que orienta a sua aplicação dada a mudança que foi feita na Emenda Constitucional.
E aí nós destacamos três tipos de mudança: normas de eficácia plena e
aplicabilidade imediata, normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata e normas de
eficácia limitada não autoaplicável e dependente de complementação legislativa. Uma
observação seria uma aplicabilidade diferida e aqui nós damos um destaque que vamos
tratar com ênfase sobre as normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, porque
essas, de fato, tem efeitos e consequências para o ente.
A Portaria 1.348, publicada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
estabeleceu um prazo e é este prazo que já foi mencionado aqui, a urgência e a
importância dele: dia 31 de julho de 2020, para os estados, o Distrito Federal e os
municípios, eles já deverão estar adequados as disposições previstas no artigo 9º da
Emenda Constitucional 103 de 2019, com a observância dos seguintes parâmetros: “a
vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição ordinária”. O que
significa aqui é a adequação, é tratarmos de que não será mais aquela de 11% e sim de
14% para o servidor, para os aposentados e pensionistas, bem pouco também para o
patronal não será mais 22% e sim 28%.
Então é importante esclarecer... Ah, eu não concordo. Perfeito, a democracia cabe
isso de você não concordar, mas é uma questão daquilo que foi aprovado, daquilo que
está estabelecido e que não cabe mais ao ente discutir, o fórum para a discussão era lá
na Câmara Federal quando foi a aprovação da emenda, daqui para baixo o efeito é a
teoria do direito.
Então nós não estamos discutindo o poder da Constituição, estamos apenas
explanando o que trouxe a Emenda Constitucional 103 sem juízo de valor.
Então temos aqui: a transferência para o ente federativo do pagamento dos
benefícios temporários — como já foi dito —, relação de trabalho e relação previdenciária
e o encaminhamento dos documentos de que trata o artigo 68 da Portaria… era então o
Ministério da Fazenda — é importante dizer —, o governo Temer, configurou como
Ministério da Fazenda, o governo Bolsonaro como Ministério da Economia, e aí trouxe
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uma emenda ao… trouxe uma portaria — perdão — a 464/2018, que ela vai tratar sobre
a anterior, a Portaria 203 de 2008, que… — 203 não, 403 — perdão — que tratava sobre
a questão da segmentação de massas.
A Ementa, como já foi dito aqui inicialmente até na leitura do presidente. Então,
eu vou ir direto para o art. 1º. Diz lá:
“Art. 1º. Os benefícios de auxílio doença, salário família, auxílio
maternidade, auxílio reclusão e abono trezeno, previstos na Lei
Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004, serão custeados e
consignados nos orçamentos próprios dos Órgãos e Entidades da
Administração Pública Municipal do Poder Executivo e Legislativo do
Município de Campinas.
Parágrafo único. Os benefícios relacionados no caput deste artigo
continuarão a ser concedidos nos moldes disciplinados pela Lei
Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004, no que couber.”
Então, nós estamos falando aqui sobre uma transferência, mas que não muda a
forma de concessão, e temos uma fundamentação. Onde está essa fundamentação? O
art. 9º, tem o caput, o art. 9º da Emenda 103, diz lá:
“Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da
Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na
Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo. (...)”
Aqui o art. 9º ele fala sobre o § 22 do art. 40 porque o § 22 do art. 40 na Emenda
Constitucional trata, ele prevê a aprovação de uma lei complementar federal chamada
LRP, a Lei de Previdência... Lei de Responsabilidade Previdenciária, que daria
fundamentos sobre as questões de contribuição, de alíquota, de base contributiva.
Enquanto isso não ocorre, permanece a regra da Lei 9.717 de 98. Esta lei, que era uma
lei federal ordinária, com status da Constituição ela vira uma lei complementar.
E aí, teremos no seu § 2º do art. 9º “o rol de benefícios dos regimes próprios de
previdência social” — RPS... RPPS — “fica limitado às aposentadorias e à pensão por
morte”, ou seja, ele restringe o que o RPPS deve pagar. E no § 3º ele explica, “Os
afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão
pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de
previdência social ao qual o servidor se vincula”.
Então, ele esclarece quem deve pagar e pagar o quê, para a gente entender aí a
fundamentação.
Avançamos, então, para o art. 2º da lei complementar que faz uma alteração
específica:
“Fica alterado o art. 138 da Lei Complementar nº 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
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Campinas corresponderá a 14% (quatorze por cento), atendendo o
disposto nos arts. 9º, § 4º, e 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12
de novembro de 2019, e incidentes sobre a remuneração de contribuição
de que trata o art. 20, inciso XI, desta Lei Complementar, a ser
descontada e recolhida pelo órgão ou entidade a que se vincule o
servidor.’”
E qual é a fundamentação, então, para esta alteração do art. 138 do qual a
alíquota se altera de 11 para 14? Voltamos lá no art. 9º da Emenda Constitucional 103
que diz:
“Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da
Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na
Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo. (...)” E o que diz o
nosso § 4º do art. 9º da Emenda Constitucional?
“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer
alíquota” — não poderão estabelecer alíquota — “inferior à da contribuição
dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime
próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado,
hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis
ao Regime Geral de Previdência Social.”
Então, significa dizer: os entes que tem regime próprio e que são deficitários eles
não podem aplicar alíquota inferior ao que a União estabeleceu, ou seja, 14%. Por isso
então que está alterando o artigo 138 da Lei Complementar 10.
Passamos então a próxima fundamentação, que é o artigo 11. O artigo 11 da
emenda constitucional, no seu caput diz: “Até que entre em vigor lei que altere a
alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº
10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14% (quatorze por cento)”.
Percebam, há uma possibilidade de alteração. Mas quem fará essa alteração não é
o município. Para esta lei federal quem deve fazer é o governo federal, é a União.
E aí eu trago o artigo 4º da Lei 10.887 para que não haja dúvidas.
Artigo 4º: “A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes
da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo
regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre
(…)”
Então aqui a Lei 10.887, no seu artigo 4º, dizia sobre a contribuição de 11%, que
estava estabelecida antes da Emenda Constitucional 103, mas ela dizia também no seu
artigo 4º para quem se aplicava. Neste caso aqui para o servidor público, por isso da
fundamentação.
E temos também a nota técnica, caso a alíquota seja uniforme, o RPPS possua
déficit atuarial, deverá majorá-la por meio de lei para no mínimo 14%. Ou seja, a própria
nota técnica também trazia a possibilidade da alteração por lei.
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No artigo 3º, do projeto [ininteligível], fica alterado o artigo 140 da Lei
Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004, e passa a vigorar com a seguinte
redação. Artigo 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, conforme:
I - 11% (onze por cento) sobre os proventos de aposentadorias e pensões,
concedidas com base no Capítulo V do Título III e nas Seções III e IV do
Capítulo I do Título VI desta Lei, que superem o limite máximo
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.”
E aí qual é a nossa fundamentação que está aqui? De novo. Artigo 9º, parágrafo
4º, o qual eu já li e não vou ler novamente, até por uma questão de tempo, e o caput do
artigo 11, ambos artigos da Emenda Constitucional 103.
E aí trago uma novidade, que é o artigo 5º da Lei 10.887. O que diz o artigo 5º?
“Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União,
incluídas suas autarquias e fundações, contribuirão com 11% (onze por
cento), incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de
aposentadorias e pensões concedidas de acordo com os critérios
estabelecidos no art. 40 da Constituição Federal e nos arts. 2º e 6º da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que supere o
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social. (Vide Emenda Constitucional nº 47, de 2005).”
Depois ela altera o dispositivo do artigo 2º, artigo 6º, quando ela traz o artigo 3º.
Mas o que significa essa fundamentação? O artigo 5º da 10.887 diz que vai se
aplicar a contribuição para o aposentado e pensionista. Entretanto, somente para aquilo
que excede o teto do regime geral.
Então, se ele ganha… um exemplo aqui. Ele ganha [R$] 7 mil, e o teto é de R$
6,1 mil, ele vai ter uma aplicação, neste caso era de 11%, sobre a diferença de R$ 900.
Na atual regra ele vai ter uma aplicação de 14% sobre os R$ 900.
Ou seja, não estamos tratando da alteração sobre a base do recolhimento da
contribuição, mas tão somente o aumento de 11[%] para 14[%].
Passamos então para o artigo 4º do PLC 19: “Fica alterado o art. 141 da Lei
Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004, que passa a vigorar com a seguinte
redação: ‘Art. 141. A alíquota de contribuição ordinária dos Órgãos e Entidades da
Administração Pública Municipal do Poder Executivo e Legislativo do Município de
Campinas, corresponderá a 28% (vinte e oito por cento) da totalidade das parcelas de
remuneração de contribuição dos servidores ativos’”.
Nossa fundamentação constitucional e legal, como já foi dito, o artigo 9º,
parágrafo 4º e o artigo 11, caput, da Emenda Constitucional 103, que fundamentam a

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
5 de 137
2
Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27063-3944 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

C
M
C
T
R
A2
02
00
00
01

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 8ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 10h02,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação
Remota da Câmara Municipal de Campinas

alteração para 14% e temos aqui o artigo 8º da Lei 10.887, que diz: “A contribuição da
União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de previdência, de que
trata o art. 40 da Constituição Federal será o dobro da contribuição do servidor ativo,
devendo o produto de sua arrecadação ser contabilizado em conta específica.”
Então, como dissemos anteriormente, a Lei 10.887, ela traz ainda a redação de
11%, que foi superada pela Emenda Constitucional no artigo 9º, parágrafo 4º, e no seu
caput, do 11, mas ela estabelece os grupos: artigo 4º fala dos servidores ativos, artigo
5º dos aposentados e pensionistas e artigo 8º sobre a patronal.
E aí temos também mencionada a Lei Federal 9.717, de 98, que estabelece o
limite da contribuição patronal: “Art. 2º A contribuição da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de
previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser inferior ao
valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição.”
Então aqui no artigo 2º, na 9.717, ela traz um limitador do seu mínimo e do seu
máximo e que na presente lei, no presente projeto, ele está no limite máximo, 28%, que
é o dobro do servidor de 14%. A Portaria 1.348 também traz essa fundamentação no seu
artigo 1º, inciso I, alínea a, do qual também serve para os artigos anteriores, 2º e 3º,
conforme já mencionamos aqui.
Depois temos ainda o parágrafo 1º, do artigo 4º, que diz aqui: “Ficam autorizados
os Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal do Poder Executivo e do
Legislativo do Município de Campinas a realizarem contribuição previdenciária
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”, de
2020.
Qual a sua fundamentação? Temos lá o caput e o parágrafo 1º do artigo 9º,
porque o artigo 9º, no seu parágrafo 1º, ele vai falar sobre… ele define sobre o que é
equilíbrio financeiro e atuarial, ou melhor até na questão do atuário, e a Lei 10.887, que
no seu artigo 8º, conforme foi lido, o parágrafo único fala de cobertura da insuficiência.
Então é importante dizer, este parágrafo 1º, do artigo 4º, ele dá um caráter de
transparência, ele está dizendo que a suplementação ou aporte pelo Tesouro é
justamente aquilo que já foi apresentado aqui, inclusive, pelo doutor Fernando quando
diz: “Olha, a receita que se tem das contribuições recolhidas dos servidores, dos
aposentados e do patronal, este montante não é suficiente para pagar toda a despesa
previdenciária, e aí o Tesouro, ele é obrigado, o ente, o município é obrigado a
complementar isso”.
Então o que está se dando aqui é uma transparência daquilo que o ente já
complementa e que agora está normatizado, disciplinado.
Passamos aqui o parágrafo 2º: “A contribuição ou aporte temporários previstos
neste artigo serão calculados em estudo atuarial, e vigorarão até que a legislação
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municipal estabeleça um novo modelo de custeio do Regime Próprio de Previdência
Social – RPPS decorrente da aplicação dos dispositivos previstos na Emenda
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, em especial aqueles constantes no
art. 149 da Constituição Federal, § 3º, diz que “os efeitos da medida prevista no caput
deste artigo serão aplicados a partir do orçamento do exercício de 2020”.
Qual a fundamentação aqui? Quando falamos o art. 9º do seu § 1º e o Parágrafo
Único do art. 8º da Lei 10.887 que regulamenta a questão da cobertura de insuficiência.
Então, dando continuidade no nosso art. 5º do PLC 19:
“Esta Lei Complementar entra em vigor:
I – Na data de sua publicação, quanto ao disposto no art. 1º.”
O que é que nós falamos no art. 1º? Que era a transferência dos benefícios
temporários de responsabilidade de pagamento do Camprev que deixa de ser pago pelo
Camprev para ser pago pela Prefeitura, uma relação que era previdenciária se torna uma
relação de trabalho, uma relação estatutária. Então, essa vigência é imediata, é na
publicação deste PL como lei.
E temos o inciso II:
“No primeiro dia do quarto mês subsequente à data de publicação desta Lei
Complementar, quanto ao disposto nos arts. 2º, 3º e no caput do art. 4º.”
O que é que nós estamos falando aqui? Das alíquotas de contribuição, art. 2º
estabelecido para os servidores, art. 3º para aposentados e pensionistas e art. 4º a
contribuição patronal.
Qual a fundamentação constitucional e legal? A Emenda Constitucional 103 ela
traz no seu último artigo, o art. 36, os prazos de vigência. Então, diz lá:
“Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:
I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta
Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32.”
Aqui é importante esclarecer, ela estabeleceu esse prazo porque o efeito é direto
para as mudanças instituídas pela União no seu regime próprio, então para a vigência da
União já seria dia 1º de março.
“Neste caso, em se tratando de contribuições sociais/alíquotas, tal dispositivo
deverá ser combinado com o disposto no § 6º, do art. 195 da CF.”
Mas, o que vem a dizer, o que se estabelece esse § 6º, do art. 195, que até o
momento ninguém tinha falado sobre ele? Vamos lá.
O art. 195, no seu § 6º diz:
“As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.”
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Então, é importante destacar que a própria Constituição Federal, antes mesmo da
Emenda Constitucional 103, e que a Emenda Constitucional 103 acatou, acolheu, não
alterou o limite mínimo de 90 dias para aplicação da alíquota. Então, estamos falando
aqui que até o dia 31 de julho de 2020, segundo a portaria da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho, deverá estar aprovada a alíquota já respeitada ou superada a
questão do prazo de 90 dias.
Então, se eu pudesse aqui, de forma… de uma síntese, temos aqui na alteração
das alíquotas de contribuições fundamentalmente e aqui recomendável como lição de
casa a leitura para todo mundo, é o art. 9º, § 4º da Emenda Constitucional 103 e o art.
11, o seu caput, também da referida emenda, servidores ativos de 11 para 14%, o que
está previsto no art. 2º do PLC, aposentados e pensionistas de 11 para 14[%] sobre os
proventos que superem o teto do regime geral, que hoje é de R$ 6.101,06, conforme
previsto no art. 3º deste PL... PLC, e órgãos e entidades da Administração Pública do
Poder Executivo e do Legislativo de 22% para 28% sobre a totalidade das parcelas de
remuneração de contribuição dos servidores ativos, conforme previsto no art. 4º do qual
nós já verificamos anteriormente.
Então eu quero só finalizar aqui a minha fala para passar para o doutor Fernando, mas… antes até para o presidente, agradecendo a oportunidade.
Mas gostaria só de… eu tive o cuidado para que as pessoas entendam, que as
vezes a gente vai no “juridiquês” e aí nem todos tem a compreensão. A Emenda
Constitucional 103 ela faz uma mudança que, diferentemente das anteriores, que
mudava tudo para todo mundo, agora ela mudou para o regime geral e para os
servidores públicos da União. Os demais servidores deverão fazer leis específicas para
determinadas mudanças.
Então nós não estamos nem tratando aqui sobre regras para a concessão dos
benefícios de aposentadoria e pensão, reajuste, aposentadoria especial, nós não estamos
falando nada disso que está previsto na Emenda Constitucional 103, devido à pertinência
temática e obrigatória sobre aquilo que a Portaria 1.348 trouxe no prazo de 31 de junho
de 2020.
E aí eu quero ilustrar. Quando se fala que a mudança da emenda é grande é por
quê? Quando nós falamos da Emenda 20, que foi uma emenda importante, ela trouxe 17
artigos. Quando nós falamos da Emenda 41, que também foi uma mudança importante,
ela trouxe 11 artigos.
Quando chegou na Emenda Constitucional 47, a chamada PEC Paralela, ela teve 6
artigos. E sabe quantos artigos nós temos na Emenda Constitucional 103 de 2019? 36
artigos. Sabe quantos dispositivos nós alteramos? São mais de 80 dispositivos da
Constituição Federal.
Então é necessário, quero aqui chamar a atenção, para que seja feita uma leitura
sobre essa emenda constitucional com muito cuidado, que a forma como foi aprovada no
Congresso requer, muitas vezes, leitura de um artigo combinado com outro, que não é
fácil, às vezes, para aquele que não tem domínio sobre a questão jurídica, sobre a
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vivência aí da… o habitué da leitura constitucional.
Então a gente fala sobre uma mudança que parece ser somente no artigo 40, que
trata da regra de aposentadoria para o servidor público, mas não podemos esquecer que
a nossa Constituição Federal tem 250 artigos.
Então eu não posso falar só sobre um, eu tenho que olhar sobre todos. E inclusive
as emendas constitucionais são mais de 100. Então isso mostra a dificuldade, muitas
vezes, de traduzir para as pessoas as reais necessidades, mudanças, do texto
constitucional.
Agradeço, presidente, e passo aqui a palavra.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu agradeço a Vossa
Excelência pela brilhante exposição, adequação oportuna, objetiva, sobre os aspectos
legais e constitucionais.
Solicitaria que vossa senhoria permanecesse até o final dessa nossa primeira
audiência pública, porque se dúvidas surgirem, quer dos nossos ouvintes,
telespectadores, ou dos próprios vereadores, for pertinente a sua explanação e
considerações, que o faça por gentileza.
Eu devolvo a palavra para o consultor Fernando, para que agora finalizando esta
apresentação, antes de passar a palavra para o nosso secretário de negócios jurídicos,
trate do impacto financeiro e do impacto atuarial disso que nós estamos especificamente
discutindo nesse Projeto de Lei 19/2020.
Consultor Fernando, vossa senhoria tem a palavra para as suas considerações
pelo tempo que achar conveniente.
SR. FERNANDO RODRIGUES: Senhor presidente, vamos dar continuidade
então, conforme a pauta do dia, que uma vez sendo apresentado o contexto geral da
situação previdenciária do município de Campinas, evidenciado que existe um déficit
financeiro e atuarial extremamente elevado, que coloca Campinas entre os municípios
que detêm um regime previdenciário dos mais custosos e que há um comprometimento
bastante significativo da receita.
E na segunda etapa com a explicação, com a explanação do doutor Euclides sobre
os aspectos mais do texto e do ponto de vista da justificativa constitucional e legal.
E o texto constitucional, ele exige um aspecto importante. Primeira questão, que
a gente precisa a tratar — eu vou voltar para a apresentação — que… A primeira
questão, o fato de existir segmentação de massa… ou, segregação de massa, o
município… o RPPS do município de Campinas significa que há déficit. Não há entidade
que não tenha feito segmentação de massa, porque ela decorre de uma das alternativas
para equacionamento do déficit.
Então é pressuposto básico de que o regime previdenciário do município de
Campinas, ele é deficitário, é deficitário como a gente demonstrou lá desde o início… E aí
voltando para a nossa apresentação, a gente volta para disposição do regime do artigo
40 da Constituição, então para a gente chegar e falar dos efeitos financeiros e atuariais é
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só para lembrar que o regime é contributivo e solidário.
Aí uma importante introdução da Emenda Constitucional nº
103, ela explica isso, então é uma leitura que tem que ser feita
conjunta lá com artigo 40… “O equilíbrio financeiro e atuarial do
regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por
meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo
das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas
atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos
vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a
solvência e a liquidez do plano de benefícios.”
Então essa é uma disposição que ela tem que ser vista
junto com o artigo 40 da Constituição, está aí no parágrafo 1º do
artigo 9º e ela remete aquilo que a gente já falou antes, há uma
necessidade de demonstração do equilíbrio financeira e do
equilíbrio atuarial.
Antigamente como é que se fazia para definir a alíquota previdenciária do
servidor? Era uma definição… Na nossa opinião, que somos técnicos dessa área, era uma
definição muito mais política do que uma definição atuarial. Então você definia o valor de
uma alíquota contributiva sem levar em consideração as obrigações, e no caso do regime
previdenciário do servidor, ele tem um problema que é o serviço passado.
Então eu estou… quem já entrou no serviço público, já entrou em alguma
entidade que já tem déficit, não pode alegar ignorância, existe um déficit desde o início,
desde que existe o Regime Próprio de Previdência, aliás anterior a ele, e ele vai continuar
ainda por muito tempo.
Então o que a Constituição diz é que você deve buscar o equilíbrio financeiro e
atuarial. Então não posso aumentar uma alíquota se eu não fizer um estudo e esse
estudo tem que demonstrar um equilíbrio financeiro e atuarial nos moldes que foi
apresentado aqui nessa disposição do parágrafo 1º do artigo 9 desta nova Emenda
Constitucional, desta reforma, que explicita isso.
Então para isso, o trabalho que nós desenvolvemos, que a Fipe fez, foi realizar… A
primeira coisa, realizar um estudo atuarial com os mesmos parâmetros e as mesmas
bases de dados que foram utilizadas em 2018. E nós fizemos então um estudo atuarial
ele apresenta alguns elementos que eu vou dizer um pouco mais adiante, mas o mais
importante é que o estudo atuarial na hora que você definir o aumento de alíquota, ele
tem que levar em consideração não somente um percentual, mas o valor suficiente para
fazer frente ao meu déficit. É diferente a forma que era sendo tratada antes da edição da
Emenda Constitucional nº 103.
Então o centro de qualquer tipo de trabalho, de qualquer aumento de reajuste
salarial inclusive, leva em consideração a sua projeção atuarial.
Então nós trazemos aqui para uma discussão de que qualquer legislação que
amplie, que faça, por exemplo, um reajuste salarial antes ela não levava em
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consideração um impacto atuarial, levava em consideração o impacto financeiro.
No mais das vezes, este impacto financeiro era no máximo quatro anos, porque o
PPA, o Plano Plurianual, assim exigia, agora não, agora quando você encaminhar um
projeto de lei que trata de ampliação da despesa previdenciária, e isso vai ser muito
mais bem disciplinado na Lei de Responsabilidade Previdenciária, você vai ter que fazer a
projeção, da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, a projeção para a alíquota
contributiva, bem como a projeção da despesa prevista, porque sob pena de havendo
esse descasamento aquela legislação ela infringisse dispositivos que foram muito bem
colocados aqui pelo doutor Euclides.
Então, a gente fez um… é importante colocar dois aspectos aqui: primeiro, que
consta do PLC os estudos realizados pela Secretaria de Finanças sobre o impacto que a
Lei de Responsabilidade Fiscal exige. Então, lá, junto com o texto de lei, você pode
verificar que está o impacto realizado pela Secretaria de Finanças obedecendo o que diz
a Lei de Responsabilidade Fiscal, por quê? Porque o aumento da alíquota patronal de 11…
de 22 para 28 ela aumenta a despesa do ente, enquanto que a contribuição do servidor
de 11 para 14 é uma nova receita.
Na prática, o que eu estou querendo dizer, aumentar de 22 para 28 tem o
impacto que está colocado, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, para o primeiro
exercício e para os três ou quatro subsequentes. Nós fizemos um levantamento, então
pode haver pequenas diferenças no nosso tipo de cálculo porque as fontes de
informações podem ter sido diferentes.
Então, tem pequenas diferenças, a gente já viu, mas o mais importante aqui é
que a forma como que nós estamos apresentando ela demonstra o valor do impacto
financeiro e, no nosso caso, também o impacto atuarial, e nós vamos demonstrar
também um efeito perverso que tem para entidades... entes federativos que tem regime
próprio que tem segregação de massas, porque cada vez que você aumenta a alíquota
para aquele grupo de servidores ativos, inativos e pensionistas e aposentados que estão
no grupo capitalizado, significa uma espécie de renúncia de receita para o Fundo
Financeiro, porque, ou seja, cada aumento de alíquota aumenta a despesa previdenciária
e não necessariamente aquele recurso vai ajudar para o pagamento da despesa corrente,
por conta de eu ter um fundo capitalizado.
Então, aqui eu estou demonstrando o trabalho da equipe, uma equipe grande aí
da Fipe que está acompanhando aqui a nossa exposição. A alíquota de 11% no
orçamento de 2020 no Fundo Financeiro e no Fundo Previdenciário a arrecadação
prevista dos servidores ativos [R$] 56 milhões; dos inativos e pensionistas que ganham
acima do teto do INSS, como aqui em Campinas, seria de pouco mais de [R$] 27,6
milhões. No total, então, teríamos da alíquota de servidor [R$] 83 milhões, a alíquota
majorada de 11 para 14 ela aumenta esse valor de [R$] 83,7 milhões para mais de [R$]
106 milhões, portanto haverá um aumento efetivo de R$ 22 milhões como receita.
O Fundo Previdenciário, por sua vez, a população é menor, eu tenho uma
quantidade muito pequena de inativos e pensionistas, porque ainda aquele grupo não é
tão maduro quanto o grupo do Fundo Financeiro, então nós prevemos uma arrecadação
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e também tem um grupo menor, esse grupo tem uma remuneração ainda menor, porque
ainda existe um processo evolutivo na carreira, portanto a base contributiva é um pouco
menor, então a gente prevê arrecadar dos servidores desse fundo mais de [R$] 31
milhões. A alíquota para o exercício de 2020 sem a majoração.
Com o aumento de alíquota, esse percentual, esse valor, na verdade, financeiro
ele sobe para [R$] 39.546.000, portanto, uma diferença de [R$] 8 milhões a mais. Mas,
isso, na verdade, vai significar que nós vamos entesourar mais [R$] 8 milhões, porque
esse recurso não servirá para pagar a despesa do fundo financeiro.
No caso da alíquota patronal, acho que é importante colocar, tem um efeito aqui
financeiro, e a gente vai também verificar o efeito atuarial. O aumento da alíquota
patronal do fundo financeiro, ele vai ser… está previsto no orçamento 2020 [R$] 152
milhões, enquanto que com o aumento de alíquota ele vai para [R$] 193 milhões,
portanto um aumento de [R$] 41.510.000. Isso no fundo financeiro.
Para o fundo previdenciário — e aqui eu estou pegando só os servidores ativos,
lembrando isso — esse aumento de alíquota vai representar um acréscimo de mais de
[R$] 25 milhões, [R$] 25,3 milhões. Portanto, o aumento aqui da contribuição patronal
representa R$ 66.777.000 e mais alguns cruzeiros aí… alguns cruzados.
O que é importante aqui é verificar que quando aumenta a contribuição do
servidor ativo e do servidor inativo, aposentado, do fundo financeiro, ele fica, como eu
disse, entesourado.
Então, portanto, ainda que eu tenha previsto uma arrecadação total por volta,
com o aumento de alíquota, de [R$] 90 milhões, efetivamente o que vai reduzir a
cobertura do déficit financeiro vão ser [R$] 64 milhões, porque a diferença entre [R$] 64
[milhões] e o pouco mais de [R$] 90 milhões que era a arrecadação total prevista, parte
dela vai ser entesourada no fundo previdenciário.
Então, o efeito significa que quando eu aumento a alíquota do servidor que está
vinculado ao fundo previdenciário, na verdade aumenta o dispêndio também do Tesouro
para essa rubrica.
Uma forma da gente ver isso no ponto de vista atuarial, acho que é importante
verificar estudos que a Fipe desenvolveu. Então o DRAA é o Demonstrativo do Resultado
da Avaliação Atuarial, que ela tira uma fotografia lá em 31 de dezembro de 2018, aquele
estudo atuarial que a gente falou no início, onde o atuário pega a base atuarial, a base
cadastral e a base da legislação, faz o cálculo e projeta o valor da receita, da despesa e
do resultado previdenciário que está lá colocado no site da Secretaria de Previdência.
Para esse estudo, como a gente já disse, o valor total do déficit atuarial já
deduzido aqui, o que a gente tem de ativo, de superávit no fundo financeiro, é o
resultado líquido, é que o RPPS, o regime próprio de previdência solidária, ele tem um
déficit atuarial de R$ 27 bilhões.
Aí a Fipe atualizou essa base de dados para 31 de dezembro de 2019 e realizou
teste de aderência. Esse é um trabalho novo que a Fipe utilizou, ou seja, ela avaliou se
os estudos atuariais realizados no último período eles estavam coerentes, se eles eram
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consequentes.
E utilizou o teste de aderência, que é uma técnica utilizada na previdência
complementar, que não era utilizada no regime próprio, e ela só passou a ser utilizada a
partir da edição de uma Portaria 464 em 2018. Ela vai só se tornar obrigatória a partir de
2021.
Mas o Camprev, quando contratou a Fipe, ele solicitou que esse estudo fosse
realizado, trazendo e antecipando esse tipo de trabalho, justamente porque havia essa
discussão da reforma da previdência e era importante saber qual que era a situação
efetiva do regime próprio com a melhor técnica.
Então com isso, o déficit previsto pelos testes de aderência da Fipe já com os
números atualizados, ele sobe de [R$] 27 bilhões para R$ 32 bilhões. Então, na nossa
opinião, de um exercício para o outro, considerando todos os levantamentos que nós
fizemos, o déficit ele é maior, bem mais significativo.
Bem, aí nós vamos agora pegar o efeito desses recursos arrecadados aqui,
projetados atuarialmente, ele tem um resultado aqui, ele ajuda a diminuir o déficit no
longo prazo. Então, se nós dissermos que com o teste de aderência o déficit atuarial ele
sobe para [R$] 32 bilhões, a partir do aumento, apenas com o efeito da reforma,
aumentando de 14 para 28… de 11[%] para… de 11[%] para 14[%] para os servidores
ativos, inativos e para os aposentados e pensionistas que ganham acima do teto, e mais
a contribuição patronal, ou seja, dos órgãos, de 22[%] para 28[%], vai haver uma
diminuição dos [R$] 32 [bilhões] para [R$] 26 [bilhões]… quase R$ 27 bilhões. Isso
significa que o aumento de alíquota, ele tem um efeito significativo... olha, entre [R$] 32
[bilhões] e [R$] 26 [bilhões], mas ele é um efeito diferido no longo prazo.
Então o resultado financeiro — como a gente disse —, se eu previa ter uma
insuficiência por volta de [R$] 602 milhões, ela só vai ser diminuída em [R$] 64 milhões,
então portanto vai voltar a um número um pouco maior do que aconteceu em 2019 de
insuficiência, vai diminuir um pouco essa insuficiência financeira.
Aí voltando para as discussões que o Euclides colocou aqui muito bem, a reforma
previdenciária é a maior reforma previdenciária existente, ela é comparável…. Ela é
superior, na nossa opinião, àquele modelo previsto lá na Emenda Constitucional nº 20,
quando criou o regime, que ela criou o regime ali... basicamente criou o regime, não
conseguiu criar o modelo contributivo, que só passou a ser contributivo a partir de 2003
com a Emenda Constitucional nº 41, e agora tem um problema demográfico que o Brasil
está enfrentando, ou seja, não vai ter mais gente para financiar a previdência no futuro,
ou seja, é essa a situação que eu estou fazendo o cálculo aqui em 75 anos.
Mas nós sabemos que vai ter uma população menor que virá para financiar essa
despesa e que portanto a gente vai ter que tomar algumas medidas duras e as medidas
duras significa dizer o seguinte: não haverá uma população igual que a gente tinha no
passado, essa população agora ela vai cair, nós vamos ter que buscar medidas
econômicas para melhorar as previdências, mas o fato é que a previdência do servidor
público de um modo geral ela está em um padrão diferenciado e a Emenda
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Constitucional, ela veio estabelecer essas alterações.
Então qualquer plano de sustentabilidade igual a esse, inclusive, que nós estamos
desenvolvendo junto com o Camprev, ele prevê uma análise holística de avaliar esse
serviço passado não contributivo, avaliar o plano de cargo e salários de como que ele
está, cada impacto disto, porque isso afeta o equilíbrio financeiro e atuarial. Quanto mais
rápido os servidores, os gestores públicos, avaliarem que isso é um problema e que é
necessário que todo mundo se dedique a estudar essa situação, mais rápido nós vamos
buscar convergir para soluções sustentáveis para o pagamento do benefício.
Nós trouxemos uma notícia de que a emenda constitucional, ela só veio a existir
no padrão que existe, que ela foi aprovada, porque a situação é muito grave, não é só
uma situação como a gente demonstrou aqui de Campinas, é uma situação generalizada,
são poucos os entes federativos que têm regimes previdenciários que estão sustentáveis,
e aí para que a gente... para vocês terem uma ordem de grandeza, — só para ir
finalizando — para que haja esse equilíbrio financeiro e atuarial, a reforma
previdenciária, ela tem que ser adotada na sua inteireza, e para ser adotada tem que...
vai ter que mexer no plano de custeio oportunamente, vai ter que mexer no plano de
benefícios, fazer os ajustes, houve uma transferência de responsabilidade — como já foi
dito — da União para os entes federados e cada ente federado não vai fazer mais o
cálculo atuarial apenas para colocar lá no site do Ministério, esse cálculo atuarial tem que
ser fidedigno e tem que ser representativo da situação previdenciária e todas as medidas
que vão vir na Lei de Responsabilidade Previdenciária vão fazer um ajuste profundo
obrigando o ente a cumprir as regras sob pena de ele sofrer muitas sanções pela União,
pela inobservância desta reforma.
Então queria agradecer aqui o Euclides; o presidente do Camprev; aos
vereadores; meus colegas aqui da Administração Pública Municipal e a equipe da Fipe,
que preparou essa apresentação, que ficou de madrugada pegando os números;
agradecer especialmente a toda equipe da Fipe, lá, o Euclides, a Suzana, muito obrigado
a todos, Tiago(F) especialmente que conduziu todo esse processo.
Muito obrigado, viu?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI:
obrigado a ambos, aos consultores, o Fernando e o Euclides.

Mais uma vez,

Antes do início, solicito mais uma vez que vossas senhorias permaneçam aqui no
ambiente dessa nossa audiência remota, nós estávamos conversando com os técnicos do
TI e também com os nossos diretores de comunicação da Casa, nós vamos, ao final
dessa exposição, disponibilizar essa audiência todinha no nosso site, para que dúvidas
sejam sanadas, quem não teve oportunidade de participar que o faça, mas é viável e
assim faremos.
Eu quero passar a palavra antes ao nosso secretário Peter Panutto.
Secretário, para Vossa Excelência fazer e realizar suas considerações.
SR. PETER PANUTTO: Boa tarde a todos.
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Queria aqui, apesar do avançado da hora, parabenizar, presidente…
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Mais perto e mais alto.
SR. PETER PANUTTO: ...parabenizar Vossa Excelência aí por essa organização
da tecnologia; a equipe técnica também da Casa, meus parabéns aí pela competência na
organização em tão pouco tempo desse processo tecnológico; parabenizar o presidente
do Camprev, Marionaldo, pelo trabalho muito bem feito e, na pessoa do Marionaldo,
parabenizar a equipe técnica da Fipe, que com muita habilidade, muita competência
soube conduzir todo esse processo.
E esse processo, presidente, só demonstra a transparência da Administração
Pública, a preocupação do prefeito em deixar a casa arrumada aí para o futuro do
município, então, os dados estão aí, os estudos estão aí. Claro que é uma área do
direito espinhosa, específica, então, como foi muito bem colocado, poucos
dominam, então gera uma série de dúvidas, envolve economia, envolve
contabilidade também. Mas, eu queria parabenizar todos aí e também
cumprimentar os senhores vereadores e a senhora vereadora.
Muito obrigado.
E estou à disposição para as dúvidas que surgirem.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, secretário
Panutto.
Eu, conforme ajustado com Vossas Excelências, vereadores, eu vou ler todas as
indagações, se possível na íntegra, porque da forma como forem encaminhadas ela já
está em nossos arquivos de forma digital, mas a forma impressa e formal será anexada
no próprio procedimento do projeto de lei.
Eu solicito ao secretário Marionaldo, assim que eu for fazendo as indagações e as
pontuações, que Vossa Excelência faça as respostas e, se possível, de forma objetiva,
porque nós temos que ouvir os... temos aqui uma sequência razoável de perguntas pelos
ouvintes, pelos telespectadores, para que possamos dar agilidade agora nessa fase dessa
nossa audiência pública.
Eu vou identificar a pessoa, não farei a leitura do telefone, e na sequência o
conteúdo da indagação.
Iara Miorim: “Uma vergonha, em meio a essa pandemia, vocês se
preocupando em tirar mais dinheiro dos servidores. São os servidores
públicos que estão não linha de frente nos hospitais da cidade, lutando
pela saúde coletiva e a Câmara se esforçando para fisgar mais do salário
de todos.
Que decepção.
Lembrem-se que temos eleição em breve e todos os servidores públicos
municipais se lembraram disso em outubro”.
Eu quero consignar que aqui não há nenhuma pergunta técnica a respeito do que
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foi hoje aqui abordado, respeitamos o posicionamento da dona Iara e essa indagação vai
ser anexada aos autos.
Pois não.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Espera um pouquinho
só.
O secretário Panutto solicitou a palavra e assim o farei.
SR. PETER PANUTTO: Eu acho que é importante esclarecer-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Pois não.
SR. PETER PANUTTO: --a matéria trazida na Câmara de Vereadores pelo Poder
Executivo, por disposição constitucional, o município não inova na matéria, simplesmente
[ininteligível] a Emenda 103, e o momento agora precisa ser votado por conta da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Ponto final, não há inovação nenhuma política em relação a
matéria.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, secretário
Panutto.
Patricia Silva: “Sou totalmente… e repudio a votação de aumento de alíquota
previdenciária em plena quarentena da pandemia.”
Na mesma linha de raciocínio, eu entendo que… e pela vossa resposta, secretário,
já está contemplado aqui a indagação da senhora Patricia.
Suely Sampaio: “Senhor presidente, senhores vereadores. Começo agradecendo
os vereadores Pedro Tourinho, Mariana Conti, Nelson Hossri, que foram os únicos que eu
vi. Nós, trabalhadores, trabalhamos anos de nossas vidas pagando o Camprev e antes do
Camprev.
Agora que é o nosso momento, apesar de que perde quando aposenta, como se
nós não precisássemos mais nos alimentar, tirando o valor total do vale-alimentação.
Foram eleitos para defender esta sociedade geral e não o prefeito e uma pequena
minoria.”
Pois não, presidente Marionaldo.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: O vale-alimentação ele é designado
para quem está trabalhando e nós… esse governo ele criou o vale nutricional, sobretudo
para aqueles servidores que ganham até três pisos, perto de R$ 5,4 mil.
Então, o vale-alimentação é para quem está trabalhando, que está deslocando
para o seu trabalho, e o vale nutricional foi criado nesse governo para poder atender
uma parcela de servidores até três pisos.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Doralice Amália
Catalano de Arruda: “Assistindo a Sessão, pergunto se existe esse déficit. Por que os
gastos excessivos com o pagamento de assessores? Dia 3 de abril de 2020 autorização
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de gastos no valor de R$ 16.143.643,24, sendo [R$] 7,5 milhões para este exercício e já
almejando o próximo mandato. Gasto este com comunicação.
Doralice Amália Catalano de Arruda. Entendo que se o assunto é déficit, por que
tantos gastos? Não seria necessária uma administração mais adequada no orçamento?”
Pois não, presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: A Prefeitura ela tem inúmeros
gastos… rubricas, aliás, do seu orçamento. E a questão de comissionado, isso sempre
existiu na Prefeitura, sempre… não foi inovado agora essa questão de comissionado.
Existe comissionado, sempre existiu, e quem… a maioria das pessoas que ocupa esses
cargos de comissionamento, assessoramento, são servidores de carreira. Nada mais
justo. A maioria é preenchido por servidores de carreira.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Lilian Mara Pereira:
“Qual a origem completa do chamado ‘rombo’ do Camprev? É necessário ter isso bem
claro, para que não se repitam as medidas apenas paliativas de mudar as regras no meio
do jogo, em detrimento da parte mais fraca. Imagino que a intenção dos governantes
seja a de cuidar dos funcionários, que também são cidadãos, e não apenas consertar o
furo do momento, sem se preocupar em pesquisar, expor, resolver a causa, com a
participação típica do regime democrático.”
Espera cinco minutos… cinco segundos, por gentileza. A Lilian.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Lilian, eu concordo contigo. A
questão é, não se trata de rombo. Esse é um déficit que foi acumulado, não foi
construído neste governo, que não quer imputar os outros. Há um problema a ser
enfrentado e é isso que a gente está buscando.
Logo em sequência nós vamos ter que apresentar, e esse é o compromisso que
eu tenho, de apresentar um plano de sustentabilidade, onde apresenta soluções para
essa questão. Também estou preocupado com a minha aposentadoria. Hoje eu estou na
ativa, amanhã eu vou me aposentar.
Então, não cabe quem está sentado lá no Camprev se omitir e achar que as coisas
vão se resolver por si só. Então, eu concordo contigo, tem que buscar solução, e esse é o
compromisso que a gente… que a diretoria desse Camprev está tentando, buscar a
sustentabilidade para agora e no futuro.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Pois não.
Talita Fernandes da Silva Cordeiro: “Bom dia. Vocês falam tanto em déficit de
inativos, mas se a Prefeitura retirar todos esses comissionados, parar de fazer contratos
absurdos com empresas terceirizadas e investir no funcionalismo público, a coisa dá
certo. Pois para cada funcionário que aposenta entra outro contribuinte no lugar. O que
não acontece com a terceirização, pois para cada aposentado antigo entra um
terceirizado que contribui para outro regime, daí a conta não fecha mesmo.
Isso de aumentar alíquota é um absurdo, já temos descontos demais. Os
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servidores públicos sempre são lesados pelas más administrações.” Pois não, presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Ela pondera aqui a questão da
alíquota, mas [ininteligível] a um grande… ao questionamento que sempre se faz aí, o
número de comissionados; eu sou um servidor público, sou comissionado, sim, sou
diretor do Camprev, comissionado, assim como eu tenho muitos colegas nossos que são
comissionados, isso não é crime, a Administração, ela pode nomear as pessoas de livre
provimento dela e esse não é o grande problema, o problema que nós estamos
debatendo aqui é que hoje nós temos um déficit que ele… e só em 2020, ele bateu...
2019, bateu R$ 600 milhões, se nada for feito daqui a uns dias chega a R$ 1 bilhão.
E aí com relação a sua discordância quanto às alíquotas, como foi amplamente
debatido aqui, trata-se de uma determinação através da Emenda Constitucional que nós
temos que acatar, sob pena de pagar… sob pena de inviabilizar a cidade na busca de
novos recursos.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Fernando Lopes:
“Sabemos que tanto o Congresso, como o Senado, sabiamente deixaram de realizar
discussões e votações que não sejam emergenciais e voltadas ao combate da pandemia
de Covid-19.
Sabemos que existe uma possibilidade cada vez mais provável que o prazo para
realização de alterações no [ininteligível] seja prorrogada, lembrando que ainda existe
muito tempo até a data limite de 31 de julho para aguardar e defender a alteração do
prazo dada a pandemia e no intuito da atuação ética de vereadores e deputados em
buscar mais tempo para a obtenção de dados de cálculos atuariais e discutir com os
indivíduos que terão sua vida alterada com este processo.
Nesse sentido, é possível que se aguarde no mínimo até julho para realizar essa
discussão e votação sobre a reforma do Camprev.
Presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: O prefeito Jonas Donizette, como ele
é representante, ele é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, ele solicitou isso ao
Governo Federal, mas até agora não houve alteração na dinâmica, no rito daquilo que
está estabelecido para nós.
Ele solicitou em nome de todos os municípios que estão passando agora, eles vão
ter que fazer a sua reforma. Então ele solicitou, mas até agora não mudou o rito, e aí
portanto o que está colocado na agenda para nós aqui é essa alteração e tem prazo
conforme foi amplamente debatido aqui.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eunice Costa Jardim: “Repudio essa votação em plena quarentena prejudicando os servidores.”
Entendo que as considerações já realizadas anteriormente, contemplam a
indagação da senhora Eunice.
Valdir Baltazar de Araújo: “Impraticável, impossível realizar uma audiência
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considerada pública nessas condições.”
Eu pondero, Valdir, que a audiência pública foi de acordo com o que foi deliberado
e consta do ato da Mesa da Casa, ela é uma audiência pública remota de abrangência,
como podemos ver aqui, não só do município, mas fora do município de Campinas e
ressaltei no início que essas condições foram aprovadas pela grande maioria dos
vereadores em reunião na presidência, respeitando o posicionamento dos vereadores
que não concordavam.
Mas eu ressalto aquele princípio que saiu ontem na própria Folha de São Paulo, o
próprio Supremo Tribunal Federal prepara sessões de videoconferência. Isso significa
dizer que se tiver alguma coisa em segredo de justiça, eles não farão por
videoconferência porque aí se torna pública, mas como é o nosso caso, é uma audiência
pública, tanto é pública que nós temos acesso aqui de muitos munícipes e dos senhores
vereadores para as considerações, ressaltando ainda que essa audiência pública ela
precede a qualquer votação em primeira ou segunda discussão deste projeto.
E o compromisso que temos com os senhores vereadores que iremos aguardar
até a última semana de abril acaso, acaso o senhor prefeito municipal, por si próprio
representando o município ou pela Frente Nacional de Prefeitos, consiga prorrogar o
prazo, esse procedimento será suspenso e aí a tramitação será de forma ordinária. Esse
é o compromisso.
Adriana Ferreira: “Não concordo em uma sessão com esse tema tão
importante.
E com tantos problemas técnicos com os ânimos tão exaltados vão
conseguir bom resultados, ou será para constar e aprovar na surdina.
Infelizmente acredito que isso não esteja certo”.
Repito, essa é uma audiência pública de conformidade com Ato da Mesa realizada
em consonância com a decisão da maioria dos vereadores, ressaltando mais uma vez
que o próprio Supremo Tribunal Federal, a partir dessa semana, irá realizar as suas
sessões por videoconferência. E eu tenho certeza absoluta que, por ser advogado, o
assunto que irá decidir, mesmo que seja de repercussão geral, mesmo que seja de
repercussão geral, se for segredo de Justiça, vai ser não-aberto, mas se não for, será e
com acesso, inclusive pela TV Senado.
Fica aqui respondido, Roseli.
Wanessa Aguiar de Oliveira: “Estamos em quarentena e vcs se aproveitam dessa
situação para nós dar um golpe… Isso é uma vergonha”.
Pois não, presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Não se trata… Wanessa, a gente
respeita a tua opinião, mas não há golpe aqui, uma emenda constitucional que nós
estamos aqui simplesmente adequando, sob pena de inviabilizar o município. Isso não é
golpe. Nós temos que cumprir com a nossa responsabilidade porque a Administração ela
tem compromisso com nós servidores, e ela tem honrado, mas ela tem compromisso
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com toda a população, 1,2 milhão habitantes.
E aí, não se trata de golpe não, nós estamos aqui trazendo… é [ininteligível] esse
debate, essa discussão, mas ele precisa ser feito, porque é o que foi imposto para nós e
nós estamos aqui de forma transparente trazendo todos os elementos para que vocês
possam compreender o que é que foi colocado para os municípios não só de Campinas
como para os municípios do Brasil todo.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Sandra Gomes: “Nós
funcionários públicos achamos uma falta de consideração votarem hoje o aumento do
desconto do Camprev, em uma fase de instabilidades e temores”.
Sandra, nós não estamos fazendo nenhuma votação, nós estamos em uma pauta,
como já abordei, que é uma audiência que está sendo realizada de acordo com o Ato da
Mesa e nenhuma deliberação vai ser tomada, nenhuma discussão, quer em primeira, que
é a respeito da constitucionalidade e legalidade, e quer com relação à segunda votação
que diz respeito às comissões de mérito.
Gerri Alberto de Andrade: “Informar se existe déficit atuarial no Camprev
e enviar para o meu e-mail os cálculos explicando este alegado déficit.
Por que a audiência pública está sendo feita agora em meio à pandemia
que assola nosso país e o mundo, por que não esperar que volte à
normalidade?
Tendo em vista a extinção do IPMC, cujos recursos foram absorvidos pela
Prefeitura de Campinas e não foram devolvidos esses recursos atualizados
ao Camprev, explicar se o déficit é financeiro ou atuarial”.
Por gentileza, presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Tem o nome?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: É Gerri.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Gerri Alberto, na verdade, o déficit
ele é financeiro e ele é atuarial. Financeiro, porque a Prefeitura tem que aportar todo
mês perto de R$ 40 milhões para poder pagar a folha dos aposentados; e é atuarial
porque ela vai ter que pensar como que ela vai honrar esse custeio dos aposentados
para os próximos 75 anos, ela tem que pensar nisso.
E com relação à indagação do que havia do IPMC, eu vou dizer para você assim.
Então, em 2004, quando foi criado o Camprev, teve audiência pública aqui nessa
Câmara, e ali foi apresentado o quanto de recurso havia no IPMC.
E naquele momento, o secretário de recursos humanos que esteve aqui nessa
audiência, ele disse o seguinte, que… ele disse que o dinheiro que havia… os secretários
eram os senhores Carlos Fernando Bulhões Maldonado de Oliveira e Nadir Brumer,
diretor do DPS na época, falou que os recursos de 95 eram [R$] 43 milhões, e em 2000
esse recurso passou para [R$] 48 milhões.
Esse valor acumulado não pagava metade da folha dos inativos, segundo fala do
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secretário de recursos humanos na época.
Então, esses números eu não trouxe aqui, eu não estou inventando, ele está no
Processo 142.765, o processo que é a certidão de nascimento do Camprev que está aqui
nessa Casa. Quem quiser ele é público, e quem quiser ter essas informações, que eu não
trouxe aqui, consta ali no processo de criação do Camprev.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: [ininteligível] Alberto
de Andrade: “Como houve transferência dos recursos do fundo previdenciário para o
caixa da Prefeitura no passado pelo então prefeito Magalhães Teixeira? Esses recursos
não foram repassados corrigidos ao fundo previdenciário? Portanto, é óbvio que os
fundos do Camprev são deficitários. Explicar por que se deve aumentar a alíquota de
11[%] para 14[%], sendo que o que se deve fazer é devolver ao Camprev os recursos,
com as devidas atualizações de valores na forma de valor monetário.”
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Esse recurso, de certa maneira, ele
foi devolvido, porque a Prefeitura desde a criação do Camprev ela continua pagando, os
aposentados continuam recebendo, os pensionistas continuam recebendo.
Então o recurso a Prefeitura pagou, ela não utilizou. Ela, naquele momento, esses
recursos foram para a Secretaria de Finanças, e na medida que havia o dispêndio para
poder pagar os aposentados e pensionistas, iam sendo repassados esses valores.
Só que esses valores, à época, era… como eu acabei de citar aqui, está no
processo de certidão de nascimento do Camprev, ele não dava para pagar seis folhas
naquele momento, mas eles foram utilizados para poder pagar.
E de lá para cá a Prefeitura está honrando e pagando as aposentadorias e os
servidores têm direito e fazem jus a eles até agora.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Maria Ângela de
Melo Pinheiro(F): “O fundo financeiro é deficitário, porque quando o IPMC foi extinto, a
Prefeitura na época usou boa parte do nosso dinheiro. Portanto é ela que nos deve e
deve repor aquilo que nos foi tirado. Não é justo que os trabalhadores e aposentados
tenham que pagar por isso.” Presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Na mesma colocação, trata-se de
uma incompreensão naquele momento da extinção do IPMC, onde imagina-se que
haviam recursos vultosos. Mas na verdade haviam recursos, e todos esses recursos
foram investidos e foram utilizados para poder pagar aposentadorias e esse e aquele
recurso ele se exauriu.
Então hoje a Prefeitura tem que colocar… se exauriu no pagamento da
aposentadoria, dos nossos colegas aposentados desde então, e dos pensionistas.
Então essa discussão ela sempre vai e volta, mas ela cabe aí esclarecimento
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àquilo que eu falei. Está tudo registrado nessa Casa, através da certidão de nascimento
do Camprev, qual é o valor que foi… e o que havia naquele momento. E a Prefeitura de lá
para cá tem honrado as aposentadorias.
E ela quer continuar honrando, mas para isso ela precisa se ajustar à realidade
que está colocada hoje.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: André Luiz de Castilho
Fonseca: “O servidor não está sendo onerado indevidamente por uma dívida que é do
Tesouro Municipal?” Indaga. O fundo previdenciário é superavitário em termos atuariais
e financeiros, que corresponde aos servidores que ingressaram na Prefeitura a partir de
2004, se eu não me engano sobre o ano exato?
O fundo financeiro foi criado para identificar aqueles servidores cujas
contribuições foram, à revelia, tomadas de empréstimo pela Prefeitura durante a gestão
do prefeito Magalhães Teixeira.
Em contrapartida, a Prefeitura chamou para o orçamento municipal a quitação das
obrigações previdenciárias desses servidores, assim como recolheu e vem recolhendo as
contribuições de todos os servidores que ingressaram antes de 2004, ou seja, a
“projeção atuarial” está considerando a correção dos valores recebidos a título de
contribuição previdenciária e devidos pela Prefeitura Municipal de Campinas desde a
extinção do IPMC? Ou está embutindo essa dívida ilegalmente à conta dos servidores?
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Isso já foi amplamente debatido
aqui, eu vou repetir: o Camprev não é sucessor do IPMC e como foi colocado aqui pela
consultoria da Fipe, houve um momento na história nossa que nós não contribuímos para
previdência, contribuímos para assistência.
Então eu imagino aquilo que você está falando, mas não corresponde assim com a
realidade que nós encontramos no Camprev. O Camprev, ele não é sucessor do IPMC e o
dinheiro que foi usado… e a Prefeitura… ficou consignado na Lei 10 que o cofre público
vai honrar e tem honrado, tem honrado ao longo dos anos o pagamento dos aposentados
e pensionistas e vai ter que honrar até o final.
Só que essa forma, ela está se exaurindo, hoje nós temos um custeio só de
reposição por parte da Prefeitura, de déficit, de R$ 600 milhões. O próximo governante
que assumir a partir de 1º de janeiro, esse déficit vai chegar a R$ 1 bilhão e tem que
tomar as medidas agora, não esperar quando o problema tiver esgarçando as receitas
municipais.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Márcia Maria Rocha:
“Em estudos passados, houve a fala da previdência privada aos celetistas da Prefeitura
Municipal de Campinas. Agora, não ouvi mencionar em nenhum projeto. Poderá ser feito
um estudo sobre essa possibilidade? Agradeço.”
-
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SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Está previsto na reforma da
previdência também, está previsto pelo… essa Emenda Constitucional 103, que os municí
pios terão obrigação de estabelecer o regime de previdência complementar.
Então isso não está aqui sendo discutido, mas nós não vamos fugir a isso. O
regime de previdência do município de Campinas vai ter que estabelecer um regime de
previdência complementar, porque ali que vai estabelecer o teto para o funcionalismo,
não para quem está, mas para quem ingressar a partir do momento que criar o regime
de previdência complementar. Então não está descartado, mas não é esse o debate que
nós vamos fazer, isso é questão de futuro.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Arilene Oliveira
Miranda: “Não é momento de votação, os servidores que são os mais afetados têm que
participar.”
Ariene, as considerações já feitas por essa presidência, eu entendo que já
contemplam a sua indagação, evidentemente, respeitando-a, mas em virtude do que já
foi explicado aqui nós estamos realizando essa audiência.
Ana Paula Coelho: “Nesse momento de pandemia vcs querem tirar mais dinheiro
dos servidores??? Que tal cortarem gastos com gabinetes e demais auxílios que os
senhores têm graças ao nosso voto”.
Eu quero crer que ela esteja falando a respeito dos vereadores, porque nós
estamos discutindo aqui na Câmara. O momento é o que se apresenta, porque estamos
sendo obrigados a cumprir tempo legal.
E com relação a salários e auxílios, eu quero crer, se for com relação à Câmara, a
Câmara não tem se furtado. Só na data da última quinta… quinta-feira, se não me falha
a memória, pela economia dos três primeiros meses da Casa, nós já… e com a anuência
de todos os vereadores, sem exceção, anuência de todos os vereadores, sem exceção,
repito: aproximadamente R$ 6,8 milhões para que a Secretaria de Saúde possa utilizar
na compra de equipamentos aos nossos servidores do sistema público local.
Luciana Santos: “Com esse sistema de som, já deveria cancelar essa Sessão.
Nada funciona. Absurdo. Luciana.”
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Luciana, houve um
probleminha, sim, momentâneo, mas nós suspendemos. Indaguei dos senhores
vereadores como estava a audição a eles, disseram que todos, com exceção, se não me
engano, de um só, mas foi detectado esse probleminha e já foi sanado.
[Luciana Santos:] “O IPMC foi extinto e o dinheiro de quem contribuiu foi pra
onde? Primeira baixa em nosso caixa. Luciana Santos”.
Presidente.
-
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SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Já disse, o IPMC… o Camprev não é o
sucessor do IPMC. Aquele momento, como foi bem dito aqui, relatar... vou buscar na
história, boa parte teve um momento histórico que a gente não arrecadava de… a con
tribuição não era para a Previdência, era para pensões e benefícios que os servidores
tinham naquele momento.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Alda. Ela colocou uns
números.
“Foi publicada hoje, 7, a Portaria nº 9.348, de 6 de abril de 2020, que
versa sobre a prorrogação de prazos para envio das informações dos Regimes
Próprios de Previdência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios à
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e sobre os prazos relativos ao
Processo Administrativo Previdenciário – PAP e às notificações emitidas em
auditorias diretas e indiretas realizadas nesses regimes. (Processo nº
10133.100343/2020-73).” Os vereadores estão cientes desta portaria?
Eu primeiro solicito o posicionamento do presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Sim, eu acho que... acredito que com
essa… que deve estar acontecendo mudança, sim, para apresentação dos dados junto ao
Ministério da Previdência, mas isso não alterou a agenda que nós temos, que é a emenda
constitucional, os prazos de entrega dos relatórios de controle interno de... os nossos...
de todos os processos que vão para o Ministério, provavelmente você está citando aqui
agora, deve estar acontecendo isso com certeza, mas isso não alterou a nossa agenda
com relação à reforma.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu quero só
contemplar e complementar.
Alda, o pacto que nós temos com todas as instituições que representam vocês
que eu nominei aqui no começo da nossa audiência e como todos vereadores, sem
exceção, quer da situação, quer independentes, quer da oposição, é que na hipótese de
se prorrogar o prazo do dia 30, com absoluta certeza, o compromisso foi por mim
firmado, nós sustaremos o andamento deste projeto de lei.
Ariana Orlando: “Meu nome é Ariana Orlando. TODOS compreendemos
que os serviços não devem parar, no entanto este é um assunto muito
delicado que impacta a vida de 25 mil seres humanos, estes que se
dedicaram uma vida toda pela evolução do município de Campinas. Que se
vocês deveriam fazer em momento pertinente, não o de agora.
Principalmente considerando que a interação, ainda que a distância, não
está acontecendo. É como se dissessem que a nossa voz não tem
importância”.
Ariana, é evidente que tem importância, o que foi aqui abordado e o que foi aqui
-
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dito e o que foi aqui ponderado e considerado, nós temos a certeza absoluta que chegou
a todos os vereadores que participaram, e pelo número razoável de indagações que nós
estamos fazendo aqui, com maior prazer, a leitura na íntegra de cada uma de

-
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las.
Thais Helen: “Existe um estudo que mostra sobre o impacto desse
aumento na previdência? Não apenas achismo mas um estudo.
E os gastos existe uma planilha oficial mostrada a população sobre todos
os gastos a curto e longo prazo?
O que garante que teremos dinheiro para pagar os futuros aposentados já
que a todo momento a prefeitura quer utilizar o dinheiro da conta
Camprev que tem superávit?”.
Por gentileza, presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Primeiro é preciso esclarecer que,
como já foi falado várias vezes aqui, nós temos dois fundos, o fundo previdenciário e o
fundo financeiro. O fundo financeiro não tem um centavo acumulado. O fundo
previdenciário tem, sim, um valor acumulado e que nós temos a obrigação de investir,
cumprir metas.
Mas, na verdade, como foi apresentado aqui, todos os dados estão colocados
sobre a mesa, nós não estamos inventando, não tem achismo aqui, nós fomos buscar a
Universidade de São Paulo, através do braço dela, a ciência da Fipe, para poder nos
orientar quais são as alternativas que nós temos que buscar para poder resolver o
problema de sustentabilidade desse regime. Então, não tem achismo aqui, nós passamos
duas horas aqui, quase três horas, mostrando para vocês que isso não é achismo, isso é
ciência e são... é um volume de dados que nunca antes foi apresentado.
Sou servidor público, desconhecia o tamanho do que envolve a questão
previdenciária, fiquei assustado, e como servidor hoje, na qualidade de presidente do
Camprev, não me cabe ficar omisso nisso. Tem que buscar alternativa.
O que eu estou falando, afinal de contas, não querendo [ininteligível], mas estou
querendo dizer o seguinte: trata-se da minha aposentadoria também, eu quero receber a
minha aposentadoria amanhã ou depois, assim como você.
Isso se faz com esse trabalho que eu só tenho a agradecer, que não concluiu
ainda, da Fipe e da Universidade de São Paulo, por estar nos assessorando, buscar a
solução de sustentabilidade para o nosso regime de previdência do município de
Campinas.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Carol Balduci(F):
“Bom dia. Aqui é a Carol Balduci(F), moro em Campinas e estou assistindo pela TV
Câmara. Gostaria de saber por que é que tem que ser votado agora e o que é acontece
se não forem aprovadas essas alterações do PL 19/2020.”
As explicações com relação ao porquê do agora, e além do mais nós não estamos
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votando, estamos apenas e tão somente dando mais um passo para que isso venha a se
concluir, acaso o senhor prefeito municipal, ou Congresso, ou presidente da república, ou
seja lá quem for a autoridade para prorrogar, nós o faremos.
Mas com relação ao segundo ponto da indagação da Carol: “Secretário Panutto,
gostaria de saber o por que é que tem que ser votado agora e o que acontece se não
forem aprovadas essas alterações?”
SR. PETER PANUTTO: Bem, posso…
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Deve, por gentileza.
SR. PETER PANUTTO: Bem, já foi esclarecido. Como gera uma despesa para o
exercício financeiro seguinte e é ano eleitoral, precisa ser votado até semana que vem
praticamente, né? Até a segunda semana de abril, salvo engano.
E a matéria, como eu já disse, ela está sendo apreciada agora em razão desse
prazo que a lei eleitoral estabelece. E também com relação a alíquota, como já foi dito
mais de uma vez, o município não inova, apenas atende uma determinação da Emenda
Constitucional nº 103.
E se esse projeto de lei não for aprovado, o Camprev, e consequentemente o
município, perde a certidão positiva… perdão, negativa, junto ao Ministério da
Previdência, e não consegue mais financiamento para obras públicas. Ou seja, isso é
extremamente ruim ao município.
Então, é um projeto que a gente entende a preocupação do servidor, mas aqui
nós estamos defendendo o interesse de todos, não só dos servidores como do município.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Luciana Santos:
“Não temos condições de ter mais descontos em folha. Esse déficit foi causado pela
própria Prefeitura em vários mandatos diferentes. Usaram o nosso fundo e agora o déficit
é nosso.”
Pois não, presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Luciana, a Prefeitura ela tem honrado
os compromissos, pago aí aposentadoria, pensões, então já foi suficientemente… é um
tema recorrente aqui com relação [ininteligível], e a Prefeitura tem honrado, como você
falou, no caso de governos passados, outros governos, e hoje o problema está colocado
[ininteligível]. Então nós temos agora que buscar solução. [falha do áudio]
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Rodrigo Almeida:
“Se essa audiência pública não tem a ver com o corona, qual o motivo de realizá-la
agora? No momento que claramente isso não é prioridade realizar essa audiência, hoje
só mostra a intenção do Legislativo de aprovar esse tema por baixo dos panos. Sem
contar que expõe os funcionários do Legislativo à toa e os participantes também, já que
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o Plenário está cheio.”
Rodrigo, isso é uma definição sua, é um posicionamento seu. Particularmente
eu não concordo, porque nós aqui já demos todos os motivos mais que necessários para
a realização de audiência.
Os funcionários estão à distância quase que o dobro um de cada um, e nós
estamos ocupando um espaço muito grande, que é o espaço do Plenário. E, portanto,
respeito seu posicionamento, mas nós estamos cumprindo a nossa obrigação diante de
tudo o que já foi aqui dito e relatado.
Pois não, secretário Panutto.
SR. PETER PANUTTO: Só complementando a minha resposta anterior, o limite
para votação e sansão pelo prefeito, desse projeto-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Fala mais alto, por
gentileza.
SR. PETER PANUTTO: --limite de aprovação pela Câmara e sansão pelo prefeito
desse projeto de lei: 30 de abril.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Luciana Santos:
“Essa votação em época de pandemia não permite a participação efetiva dos
aposentados. Visto que a maioria pertence a grupo de risco. Luciana Santos.”
Luciana, as ponderações daqui, como sempre, respeitando o seu posicionamento,
a forma da indagação, mas é a maneira pelo qual todos os entes públicos que precisam
decisão tomar, quer do Judiciário, quer do Legislativo municipal, estadual ou da União,
assembleias legislativas, Câmara Federal, estão utilizando este mecanismo, só estamos
realizando em virtude de tudo aqui já relatamos o que foi expostos pelos próprios
técnicos face ao tempo exíguo que temos.
Patricia Pinto: “Bom dia. Meu nome é Patrícia Pinto. Se esses projetos de hoje não
tem nada a ver com o coronavírus. Por que precisa ser discutido hoje e votado esse
mês?”
Fique aqui contemplado com as respostas já dadas anteriormente.
Maria Ângela de Melo Pinheiro: “Por estarmos passando por um período de séria
crise devido à pandemia, não deveríamos esperar para fazer uma audiência pública de
qualidade? Não havendo déficit no Camprev, por que aumentar a alíquota de desconto
nos salários dos Servidores Públicos agora mais do que nunca podemos observar a
importância do trabalho desse servidores para a qualidade da vida do cidadão.”
Com relação à audiência pública já foi resolvido, existe agora com relação ao
déficit e ao segundo item, por gentileza, presidente.
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SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Concordo com você [ininteligível]
trabalho dos servidores, mas assim, o déficit há, nós, robustamente, aqui apresentamos
para os vereadores, para os servidores que há um déficit, sim, no ano passado ele bateu
na casa de [R$] 600 milhões, e a tendência é crescente.
Então há um déficit, sim, nós não estamos trabalhando aqui… Não estamos
enganando ninguém, um achismo nisso, ele é real, o município tem que acordar.
[ininteligível] anualmente o recurso para poder bancar os aposentados e pensionistas,
que está na casa de hoje de R$ 600 milhões.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Pascoalina Aparecida
de Souza: “Bom dia, esta audiência pública, não poderia ser adiada por conta da situação
de pandemia?”
Aqui os argumentos anteriormente dispostos, dão conta da resposta a sua
indagação.
Valdir Baltazar de Araújo: “Há possibilidade de que o público vote por meio do
sistema de deliberação remota, citado pelo nobre vereador Bernardelli, já que o público
está impedido de presença física?”
Valdir, nós não estamos votando nenhum projeto, e a população não vai votar no
projeto. Hoje é uma única audiência remota, porque nós precisamos cumprir um prazo,
nós temos prazo até o dia 30 de abril para aprovar essa adequação, dentre muitas, essa
adequação no Camprev Campinas. E quero crer que todas as exposições aqui já
realizadas foram suficientes para os esclarecimentos.
Ressaltando, mais uma vez, que toda essa audiência pública ficará à disposição
dos senhores munícipes no site da Câmara Municipal logo ao término, se possível, logo
ao próprio término da nossa audiência pública.
Rosa Maria Geraldo: “O presidente da Câmara, não deixa Pedro Tourinho, falar. O
presidente, interrompe o raciocínio do Vereador Tourinho. Está acontecendo uma
Mordaça. Está ocorrendo uma mordaça, não deixou o vereador Pedro Falar.
Estamos vivendo tempos difíceis, não deveria ocorrer essa audiência.
Meu nome Rosa Maria Geraldo. Professora aposentada da Prefeitura.”
Rosa, o que houve no início, foi uma questão pontual da fala do vereador Pedro
Tourinho, eu me posicionei contrário e ele também se posicionou e houve aqui um
posicionamento, que dentro de uma civilidade de desculpas, portanto jamais quis agredir
o vereador Pedro Tourinho, eu tenho certeza que também ele quis agredir a mim, ou
qualquer outro vereador ou funcionário desta Casa.
Júlio César Portela Correa: “Minha pergunta é se haverá votação dos cidadãos de
maneira online?”
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Júlio, não se trata de votação do projeto, trata-se de uma audiência pública e
quem votará esse projeto em um futuro… Eu digo, nós temos um prazo até o dia 30 de
abril, são os vereadores, que por eleição própria de cada um tem um mandato para fazêlo.
Manoel Bento da Silva Filho: “Por uma questão de ordem, o presidente não pode
cortar a fala ou raciocínio do vereador durante o tempo que lhe é permitido falar.
Como saberemos se o que o vereador vai apresentar é bom ou ruim se não podemos
ouvir? Essa audiência está direcionada.”
Manoel, respeito a sua colocação, já ponderei aqui na indagação que antecedeu
duas outras, e aqui não houve nenhum tipo de abordagem de calar a voz de quem quer
que seja, é que têm regras e as regras têm que ser cumpridas e assim fiz.
Em momento algum, os meus pares me conhecem, jamais afrontaria ou deixaria
que alguém assim o fizesse, porque todos sabem a forma democrática como presido esta
Casa.
Luciana Santos: “Apoiado Vereador Pedro Tourinho. Ninguém consegue
falar. Qd começa a expor o pensamento o sinal é cortado. Tudo errado.
Luciana Santos.
Pedro Tourinho tem razão. Está sendo cortado todo o tempo. Se a opinião
é contrária corta-se logo o sinal. Revoltante. Não há discussão. Luciana
Santos.
Vereador José Carlos. Não vejo discussão, visto que a oposição não
consegue falar. Luciana Santos.
Nelson Hossri tem razão, PMC usando nosso fundo e agora damos
prejuízo?”.
Luciana, com relação à interrupção que teve, foi momentânea quando da
apresentação do consultor Fernando, a abordagem minha com o vereador Pedro
Tourinho, inclusive também com o vereador Gustavo Petta foi uma abordagem dentro
dos ditames que o nosso Regimento nos conforta a proceder e o respeito sempre existe e
existirá.
O senhor queria fazer alguma consideração, vereador… presidente?
Guaracy Franco Júnior: “Bom dia, como acompanhar as manifestações do
público?”.
Guaracy, tempos como estamos vivendo, as decisões para que aqui chegássemos
foram tomadas pela maioria dos senhores vereadores, já ponderei e relatei da mesma
forma como estão procedendo todos os entes públicos: câmaras municipais, Assembleia
Legislativa, Câmara Federal, se não me falha a memória, o próprio Senado Federal; e no
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último domingo, às folhas A-8 da Folha de São Paulo, se deu conta que o Supremo
Tribunal Federal, a partir dessa semana, também fará sessões videoconferência para
deliberação e julgamento dos processos que lá chegam.
A modalidade da audiência remota com a participação não presencial, a diferença
é essa.
Sandra Regina de Carvalho Feitosa: “Como a Prefeitura alega falta de recurso e
aprova gasto de 16 milhões com propaganda?”.
Presidente… secretário, por gentileza.
SR. PETER PANUTTO: Como já foi dito pelo secretário… pelo presidente do
Camprev, Marionaldo, a Prefeitura tem seu orçamento, suas rubricas orçamentárias e
tem que administrar a cidade. A Prefeitura tem um orçamento de 6 bi, está havendo
agora um remanejamento orçamentário para atender as despesas do Covid, o que
estamos falando aqui é de aumento da alíquota tanto do município quanto dos servidores
para o Camprev para que o município atenda a Emenda Constitucional nº 103.
Então, não se trata de mero aumento de despesa.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Artur Limovinsky
Santiskaya:
“Esse formato é muito autoritária.
Que bosta.
Presidente. Deixe os vereadores falarem. Estipule um tempo.
O presidente vai deixar os vereadores falarem ou vai ficar interrompendo a
toda hora?
Bom dia”.
Artur, até mesmo nessas audiências públicas remotas nós temos um ordenamento
a seguir e quando o vereador é [ininteligível] por uma questão de ordem, é com relação
ao procedimento adotado, não ao mérito em si daquele momento, tanto é que nós
vamos passar a partir das respostas aos munícipes a todos os vereadores que aí vão
discutir tudo o que foi apresentado e proposições e situações que deverão nortear as
suas falas.
Estela Maria Almeida Silva e Mello: “Estou trabalhando, quero que o direito
democrático da audiência presencial”.
Estela Maria, hoje não podemos, essa decisão, como já dito, foi da maioria dos
senhores vereadores, e o controle… a maneira remota vem sendo exercida por todos os
entes da federação e aqui já reiterei várias delas.
Vânia da Silva: “Bom dia. Tendo em vista a impossibilidade de acesso

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
7 de 137
8
Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27063-3944 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

C
M
C
T
R
A2
02
00
00
01

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 8ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 10h02,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação
Remota da Câmara Municipal de Campinas

direto da população às discussões e votações realizadas na câmara, os
senhores acreditam que é um momento viável de votação para aumento
da contribuição do Camprev? E o direito da população e dos servidores a
se manifestarem a esse respeito? Grata. Vânia da Silva”.
Pois não, presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Nós estamos fazendo audiência
pública é por conta disso, audiência pública não é só uma audiência só para os
servidores, é para todos os cidadãos campineiros, e a gente está apresentando aqui, nós
viemos hoje, não criamos o coronavírus, surgiu a pandemia.
E nós estamos trabalhando hoje da maneira… com ferramentas, chegando nas
casas das pessoas, não só na do servidor, mas nas casas dos munícipes também, para
poder apresentar essa questão que é tão cara, que é a questão previdenciária.
Então, é essa a consideração.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Pascoalina Aparecida
de Souza: “Olha, não estou entendendo o objetivo dessa audiência. Os vereadores não
conseguem falar, pois o presidente interrompe quando a fala não lhe agrada. Se é para
ouvir vereador com fala do tipo do Zé Carlos, essa audiência é para quem tem interesse
de desinteressar, mesmo porque a transmissão sai pipocada. Não estou achando válido,
desculpe-me.”
Pascoalina, não seria diferente, nós compreendemos, respeitamos o seu
posicionamento, mas a audiência está sendo realizada como aqui já explicado por vários
de nós.
Ricardo Rampazzo: “Bom dia. Quatorze por cento não.” Pois
não, presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Ricardo, não fomos nós que
estabelecemos 14%, nós fomos adequando… nos adequando à Emenda Constitucional.
Quatorze por cento o governo federal estabeleceu e nós estamos ajustando ao nosso
regime previdenciário.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Luciano Robson
Santos: “Por que não fazer o reajuste de forma gradual, de 7,5[%] até 14[%] de acordo
com o salário? Dessa forma quem ganha menos paga menos e quem ganha mais paga
mais.”
Pois não, presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: O que você colocou trata-se de
alíquota progressiva. Alíquota progressiva ela só é permitida se o regime for… não for
deficitário, que não é o caso nosso. O nosso regime é deficitário, então não há
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possibilidade da gente implementar alíquota progressiva, mesmo porque nós já somos
deficitários.
Isso… nós temos o déficit atuarial, e ainda assim nós temos o déficit não só
atuarial como financeiro.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Luciana Santos:
“Vereadora Mariana Conti apoiada, tem que cancelar essa Sessão, o funcionalismo não
tem como participar ativamente. Luciana Santos.”
Luciana, respeitamos o seu posicionamento, como não poderia deixar de ser, mas
tudo o que vier a esclarecer a respeito do indeferimento, da maneira como a audiência
está sendo realizada, já o foi.
Nelton Miranda: “A questão que está sendo posta pelos servidores públicos é a
nossa participação presencial nessa audiência, para que possamos discutir, debater, olho
no olho, com os vereadores representantes do povo, na Casa do povo, a nossa
contribuição para a garantia da nossa aposentadoria.
Quantos servidores podem, nesse momento, escutar e debater com os senhores
vereadores, pois estão em isolamento social ou trabalhando nos serviços essenciais? A
Assemec, a Associação dos Especialistas da Educação de Campinas, repudia essa
audiência, que não leva em conta a situação do momento de pandemia que estamos
vivendo. Nossos salários já estão sucateados e querem tirar mais dinheiro do servidor
para pagar a conta de um governo municipal que não soube gerenciar os recursos com
honestidade e ética.
O Camprev é superavitário. A dívida do antigo instituto de previdência que foi
roubado pelos governos é responsabilidade do estado e de quem governa a cidade. Não
passem essa dívida para os servidores públicos. Professora Miranda.”
Miranda, vou aqui repetir: nós respeitamos o posicionamento de todos aqueles
que estão aqui, agradecendo a participação. Como eu disse, nós temos um prazo, esse
prazo vai ser obedecido até o dia 30 de abril, caso não se prorrogue. É evidente que
temos que cumprir a nossa obrigação. Caso prorrogado, o processo do projeto de lei será
suspenso e aí votaremos para a vida ordinária aqui em nossa Casa.
Eu também fiz aqui encaminhar a todos os representantes, lamento de não ter
chegado a vocês, Associação dos Especialistas da Educação, mas assim que terminar
farei a anotação da associação de vocês e todos os atos aqui praticados também serão
comunicados à sua diretoria.
Ana Paula Coelho: “Nesse momento de pandemia vocês querem tirar mais
dinheiro dos servidores? Que tal cortarem gastos do gabinete e demais auxílios que os
senhores têm graças ao nosso voto?”
Ana Paula, eu já me posicionei a respeito. O fato é que temos que votar aqui, em
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virtude da agenda existente. Não feita por nós, mas pela emenda constitucional. E como
já disse aqui, a Câmara está fazendo sim a participação dela.
No ano passado, de economia, nós devolvemos R$ 31,2 milhões. E esses três
primeiros meses da Casa, no exercício de administração, com a anuência de todos lá
atrás e agora, já devolvemos R$ 6,8 milhões para equipamentos aos nossos servidores
públicos da saúde.
Artur Limovinsky Santiskaya: “Queria perguntar ainda se os nobres vereadores
não vão abrir mão de parte dos seus salários e penduricalhos em favor da população
pobre de Campinas que está sem renda protegendo suas famílias contra esse vírus
mortal?”
Artur, é claro que é uma discussão que não diz respeito ao assunto aqui da
audiência pública, mas eu posso dizer que têm propostas já do vereador Paulo Galterio,

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
8 de 137
1
Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27063-3944 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 8ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 10h02,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação
Remota da Câmara Municipal de Campinas

do vereador Jorge da Farmácia, do vereador Luiz Cirilo também fez algumas considera
ções, mas eu não posso de livre arbítrio cancelar o salário, tirar o salário de quem quer
que seja aqui da Casa. Agora, de fonte própria, aquele vereador que queira fazer,
evidentemente que ninguém vai se opor.
Elizabeth Aparecida Bachini: “Câmara faça seu trabalho com descendência.
Trabalhe para os que mais precisam. Construa proposta que atenda neste momento as
questões emergenciais contra Covid-19, como ex. repassar para as crianças das escolas
públicas cesta básica. Não ataque os trabalhadores que atendem a população, muitas
vezes, em condições precárias. Essa ação é um ataque contra os servidores públicos em
momento de pandemia.”
Com relação aos nossos trabalhos, Elizabeth, pode ter certeza que já a maioria
dos senhores vereadores tem conhecimento. A partir dessa semana as questões
relacionadas também ao Covid-19 serão pautados e… Presidente, você quer fazer
algumas considerações a respeito?
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: [pronunciamento fora do microfone]
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI:
respostas já realizadas anteriormente.

Então tem as

Vanessa Amaral Silva: “Absurdo essa votação. No meio da quarentena. Sejam
honestos, e suspendam, até o áudio não funciona. Aguardem o término da quarentena, e
façam com presença dos servidores que quiserem assistir.”
Vanessa, já nos posicionamos, a maneira adequada para o momento é esse e
disse muito tranquilo, Vanessa, se aquele ou aquela instituição ou aquele vereador que
entender que estamos fazendo de forma a afrontar qualquer dispositivo legal, que eu não
tenho problema algum se alguma liminar chegar aqui e suspender a tramitação, pelo
contrário, sou carreira e só estou advogado, sou advogado… Desculpa, só estou
vereador… cumprirei a liminar assim que chegar, se chegar.
Elizabeth Aparecida Bachini: “Esse definitivamente não é o momento de se
discutir esse assunto, pior ainda remotamente, com falhas nas transmissões, corte das
falas dos vereadores e sem a presença física dos principais interessados.”
Elizabeth, a pergunta anterior contempla a resposta da sua indagação.
Flávio Carvalho: “Bom dia, os vereadores representam a população, e em repúdio
a esta Sessão de hoje, deveriam suspender. Estamos em quarentena e os nossos
representantes nos dão esse golpe.”
Flávio, eu acho que nós já explicamos aqui, eu repito a única maneira de
chegarmos algum bom porto é da maneira como estamos, não só dialogando, mas
também realizando e praticando os nossos atos. Temos prazo até 30 de abril para a
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votação face as consequências ao município se assim não fizermos.
Olivia Pizzolitto: “Não ao aumento de contribuição de 11 para 14%” Pois
não, presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: [ininteligível] estabelecido na regra
assim como vai alterar para os servidores também vai alterar para o município de 22[%]
para 28[%], lembrando que os servidores aposentados que ganham até R$ 6,1 mil esses
não há desconto nenhum, só há desconto para os servidores aposentados e pensionistas
que ganham acima de R$ 6,1 mil sobre a parcela que exceder esses R$ 6,1 mil.
Então é um regramento da Constituição, da Emenda, que nós estamos cumprindo.
Margarida da Silva Calixto: “O estudo atuarial juntado no Processo [ininteligível] é
de qual data?” Presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Data base, 31/12/2018.
Katia Constancio: “Bom dia. Sou Conselheira do CMP, o Fernando e o presidente
do Camprev, não apresentou as planilhas para que o CMP confirmasse se realmente
existe o déficit”.
Quero crer que a resposta aqui do presidente…
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Qual é o nome?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: A Katia.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Eu gostaria de só explicitar aqui o
seguinte, Katia é conselheira nossa do CMP, e primeiro só fazer uma ressalva, todo ano é
apresentado ao Conselho Municipal de Previdência e os senhores aprovam o balanço
atuarial, aprovam e só depois que os senhores aprovam nós remetemos ao Ministério da
Previdência, então não há... se alguém da comunidade, da população, quiser indagar,
questionar, eu acho perfeitamente possível, mas um conselheiro que aprova o estudo
atuarial que depois é remetido?
Eu só vou pedir, Katia, para você, isso não ajuda, não colabora, isso não traz aqui
luz para o debate. Você é conselheira e você é… desde quando você é conselheira você
aprova os balanços nossos e depois é remetido, só depois que vocês aprovam que nós
remetemos para o Ministério da Previdência.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eloise Sartori:
“Meu nome é Eloise Sartori. Acredito que este não seja um momento
pertinente para esta proposta. Estamos em um período de quarentena e
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não podemos participar pessoalmente desta discussão, da qual temos
direito. Nossa voz não pode ser calada”.
Eloise, eu quero crer que as ponderações já realizadas aqui por mim, pelo presi
dente e por todos os auditores são suficientes para contemplar a vossa indagação.
Cristina Martins Cordeiro: “Em plena quarentena, quando nossos recursos devem
ser poupados, aumentar alíquotas ou quaisquer outros gastos é, no mínimo, anti ético e
desumano”.
Não é o momento para isso.
Presidente.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Nós estamos cumprindo… o
presidente dessa Câmara e os vereadores não acordaram hoje… não acordaram para
pode criar algo que saiu da… deles, isso é determinação que a Emenda Constitucional
estabelece para todos os municípios e nós estamos fazendo agora esse ajuste que nós
temos que fazer.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Celina:
“Repúdio a essa votação. Ato de Extrema covardia desferido contra o
funcionalismo em plena quarentena, estado de emergência, em que todos
estão tensos e preocupados com sua saúde e a vida de seus entes
queridos, além de toda população. Vocês são uma vergonha. Não me
representam e me lembrarei bem desta afronta nas próximas eleições.
TV Câmara Campinas: Bom dia, se puder, por favor, fornecer seu nome
completo, para que os questionamentos sejam encaminhados para mesa.
Não são questionamentos. É um protesto, um desabafo. Não acredito em
vocês, não me representam e sei perfeitamente, que fazem e desfazem da
população, sem nenhuma consideração ou respeito. Estou cansada de ser
desrespeitada e sei que farão o que melhor lhes convém, sem se
preocupar o mínimo com as pessoas.
Primeiro, desviam o dinheiro do Camprev, alegando superávit sem nem ao
menos se preocuparem com nosso direito a uma aposentadoria, no
mínimo digna, após tantos anos de contribuição e dedicados à população.
Agora querem nos penalizar por essa distorção arbitrária, mais uma vez,
em prol de sabe-se lá que articulações políticas.
Votem. Abusem do puder que hora lhes pertence. Aproveitem bem, pois
um dia ele acaba. E depois, deitem e durmam com suas consciências
amortecidas, se puderem. Pouquíssimas ressalvas nessa mesa, a
consciência de cada um sabe bem”.
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Celina, está lido aqui o seu desabafo e consignado nessa audiência.
Maria do Carmo: “Sr. Presidente, boa tarde.
Diante das apresentações efetuadas pelos profissionais da Fipe, não
adentrando na questão das alíquotas, gostaria de saber se nada for feito
gostaria que o pessoal da Fipe pudesse me dizer qual a data da falência
previstas no sistema da Camprev que hoje ocupa o quinto lugar”.
Qual dos senhores responderia? [ininteligível].
Henrique?
Fernando?
Pois não, a câmera para o Fernando.
Consultor Fernando, por gentileza.
SR. FERNANDO RODRIGUES: Bem, a projeção atuarial demonstra o seguinte,
acho que é…
A projeção atuarial, o estudo atuarial, ele demonstra a seguinte situação,
conforme eu já havia dito. Desde quando existe servidor público, desde quando existe
previdência do servidor público? Faz muito tempo. Então, os regimes, ainda que eles não
fossem regimes previdenciários completos lá no passado, ele já existiu e tinham
servidores.
Então, a fotografia que foi tirada… que estabelece que hoje nós temos um déficit
de [R$] 27 bilhões no estudo oficial e no estudo da Fipe [R$] 32 bilhões demonstram que
no futuro esta… haverá uma evolução dessa despesa previdenciária até chegar no nível
em que o valor do repasse da insuficiência será… vai comprometer grande parte da
arrecadação da Prefeitura.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado. Lívia Ramos: “Pergunta para a audiência pública do dia 07/04. Gostaria de explicar como que
falam em déficit e autorizam a LC da Procuradoria com aumento de gastos, enquanto
congelam a progressão dos outros cargos, ficando sem possibilidade de evolução
funcional.”
Por gentileza, secretário Panutto.
SR. PETER PANUTTO: Bem, isso aqui é importante esclarecer. A Procuradoria
ela tem dado esse questionamento com relação ao aumento de despesas, nós incluímos
no projeto uma previsão de um possível aumento.
Possivelmente chegará a [R$] 5 milhões, mas a Secretaria ela conseguiu
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praticamente triplicar a recuperação de receitas no município, em pouquíssimo tempo. A
aprovação da Procuradoria no âmbito municipal ela está prevista na Lei Orgânica.
Então, na realidade tanto o Executivo quanto o Legislativo, vamos dizer, sana
uma omissão perante a Lei Orgânica do município, desde a década de 90. Então não é
uma dívida que foi gerada por essa atual gestão, nem do Executivo e nem do Legislativo.
E também a votação do PLC da Procuradoria nesse momento, pelo mesmo moti
vo que a gente discute esse projeto agora, porque como gera despesa para a próxima
gestão, tratando de ano eleitoral, tem que ser votado em abril.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Grato. Cinara Morais
Maia, pergunta ao presidente do Camprev: “O senhor afirmou que o preenchimento dos
cargos comissionados não é crime, mas o prefeito Jonas não foi condenado em segunda
instância justamente pela forma como preencheu os cargos comissionados?” Se Vossa
Excelência quiser responder.
Secretário Panutto, por favor.
SR. PETER PANUTTO: Acho que aí é duro. Audiência Pública ela é importante,
ela é um ato democrático, mas por outro lado, quando começa a confundir os assuntos
também, eu acho que a gente tem que colocar os pingos nos is.
O processo judicial [ininteligível] cargos comissionados ele foi julgado pelo TJ de
São Paulo, o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa decisão, nós estamos
defendendo a legalidade
dos cargos comissionados, nós entendemos os
questionamentos, mas posso dizer que os cargos comissionados exercem uma grande
força de trabalho e são importantes para a administração pública.
Então, são assuntos completamente diferentes, um cargo comissionado com o
Camprev. Mesmo que não tivesse cargo comissionado no município, teria que ser
adaptado o Camprev à Emenda Constitucional nº 103. Então é importante não confundir
os assuntos.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Lilian Mara Pereira:
“Observe-se também que o funcionário público ativo ou inativo contribui para [falha do
áudio], através da contribuição na fonte e também com o contribuinte de impostos,
taxas ou contribuições.”
Presidente, tem alguma consideração?
Flávio: “Pela relevância da pauta [falha do áudio] está sendo realizada neste
momento. A Casa [falha do áudio] regime de quarentena [ininteligível] volta da
normalidade. Considero essa [ininteligível] dos vereadores desta Casa algo
extremamente desonesto e [ininteligível]. Neste momento mais de 9 mil funcionários
estão na linha de frente dos serviços de saúde, trabalhando arduamente no combate às
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consequências da pandemia [ininteligível].
Flávio, eu vou aqui reiterar mais uma vez. Esse projeto de lei, essa lei, ela tem
por objetivo a adequação por determinação da própria legislação constitucional, o senhor
prefeito através da própria Secretaria [ininteligível] há um compromisso com os senhores
vereadores, um compromisso, inclusive, com o Executivo, que se houver a prorrogação
cujo pedido já foi feito, do prazo do dia 30 de abril, nós suspenderemos a tramitação
deste projeto de lei.
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Mas nós precisamos fazer alguns encaminhamentos para não chegarmos na úl
tima semana de abril e dizer: “Olha, está sendo feito tudo de afogadilho”, aí é uma outra
atribuição que vão nos repassar, é obrigação nossa, dos vereadores. Aqui não tem
desonesto e não tem covarde, e se assim o fosse nós não andávamos na rua.
Fernando Lopes: “Pelas falas do Sr. Fernando, essa é a primeira de muitas
mudanças que tirarão direitos historicamente conquistados pelos servidores, tal fato
derivado da aprovação da reforma da previdência cujo prefeito municipal foi um dos
grandes apoiadores, lutando inclusive para que as votações sobre RPPS não chegassem
as câmaras municipais. Quais as mudanças teremos no horizonte além do aumento da
contribuição para os próximos meses ou anos?” Fernando, por gentileza.
SR. FERNANDO RODRIGUES: Existe uma situação-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Espera um pouquinho
só, por gentileza. Aí Pois não, vamos lá.
SR. FERNANDO RODRIGUES: Poderia repetir pergunta, por favor?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: “Pelas falas do Sr.
Fernando, essa é a primeira de muitas mudanças que tirarão direitos historicamente
conquistados pelos servidores, tal fato derivado da aprovação da reforma da previdência
cujo prefeito municipal foi um dos grandes apoiadores, lutando inclusive para que as
votações sobre RPPS não chegassem as câmaras municipais”. Fernando Lopes: “Quais as
mudanças teremos no horizonte além do aumento da contribuição para os próximos
meses ou anos?” Por gentileza.
SR. FERNANDO RODRIGUES: [falha do áudio] 103 de 2019. Então como eu já
disse aqui, haverá a necessidade de alteração do plano de benefícios, aposentadoria,
pensões, no plano de custeio, ou seja, alterações de alíquota e outras de caráter de
gestão, ainda há legislações infraconstitucionais a serem votadas pelo Congresso
Nacional inclusive aquela de... chamada Lei de Responsabilidade Previdenciária, portanto
as mudanças na previdência, elas vieram e elas não vão sair da pauta tão cedo.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: [falha do áudio]
consultor Fernando,
Maria Rita: “Boa tarde senhores vereadores, meu nome é Maria Rita.
As colocações estão sendo feitas em sua maioria sobre o aumento da alíquota de
contribuição da Previdência. No entanto, tenho interesse em saber sobre outros aspectos
da reforma da previdência, pois a mudança é grande e impacta em nossas
vidas(servidores).
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Sendo assim a minha questão é a seguinte: deverá a reforma da previdência em
Campinas seguir o mesmo texto da EC 103 ou não? Qual será a vigência da reforma,
pois neste momento de pandemia com possível crise econômica me preocupa a di
minuição do salário do servidor.”
Por gentileza, presidente Marionaldo.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Primeiro, como foi bem dito, foi
colocado aqui pelo Euclides, essa reforma ela estabelece 38 mudanças no regime de
previdência, então nós só estamos tratando hoje da questão que é a alíquota e dos
benefícios temporários.
Então você colocou aqui — é importante que se diga —, como nós teremos este...
não se esgota aqui a questão previdenciária e tudo isso foi estabelecido na emenda
constitucional, então nós vamos ter que tratar isso em outros momentos também.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: José [falha do áudio]:
“Muito bom que haja essa abertura mas é lamentável esse tema em um momento tão
ímpar para todos os Brasileiro. Posterguem esse tema em respeito a tantas mortes e
estado de choque de toda população”.
Zé, eu quero crer que você ainda esteja nos ouvindo, as ponderações aqui
contemplam já a resposta a sua indagação e o respeito ao contido na sua contribuição.
Doralice Amália Catalano de Arruda: “Pergunto ainda. Por que o gasto absurdo
com a construção da nova sede do Camprev, um elefante branco, desnecessário e que
hoje utiliza um mínimo de salas para atendimento.
Presidente, por favor.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: O Camprev tinha uma casa locada e
que mal recebia os seus aposentados dignamente. Foi construído um prédio hoje para
poder melhor receber os aposentados e pensionistas. Foi uma decisão e nós construímos
o Camprev, aquilo lá é a casa do trabalhador, a casa dos aposentados. Então, em que
pese a sua opinião contrária, está lá, ela existe, é real, e é para poder melhor atender os
nossos aposentados e pensionistas.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vera Santos:
“Boa tarde. Pelo que entendi essa audiência pública é só para cumprir
protocolo. O projeto será aprovado, pela maioria, como todos os que o
prefeito encaminha, penalizando assim todos os servidores, inclusive o
senhor Marionaldo, que logo deverá retornar ao seu cargo”.
O senhor foi mencionado. Senhor presidente, gostaria que o senhor se
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manifestasse.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Eu não nasci… eu sou servidor
público, tenho um cargo na Prefeitura de Campinas, [ininteligível] tenho consciência que
eu estou hoje concluindo o papel como presidente do Camprev, faço isso com imenso
prazer, e o que é melhor, eu estou cuidando daquilo que é meu, quem cuida do que é
seu… estou cuidando da minha aposentadoria, e hoje não dá para ignorar, não dá para
ser omisso, não dá para colocar debaixo do tapete que nós temos um problema de
ordem geral.
Hoje a conta ela está no patamar de R$ 600 milhões, se nada for feito, se eu não
fizer nada, então não vai valer a pena ter passado pelo Camprev, porque nós temos que
buscar a sustentabilidade. É isso que me move ali.
Eu agradeço a oportunidade de ser presidente do Camprev para poder… daqui 10,
15 anos vocês poderão lembrar, que vai ser constado nessas atas aqui, mas eu faço isso
com o dever de ofício da responsabilidade que tenho, porque não dá para ignorar que
nós temos um déficit, e esse déficit nos afeta hoje e amanhã e a minha missão é buscar
a sustentabilidade.
Eu espero contar com todos os servidores porque nós temos que [ininteligível]
sim, não dá para poder falar que isso é um problema da Prefeitura, quando você fala que
é um problema da Prefeitura, é de fato, mas ao final das contas, é um problema da
cidade de Campinas, dos munícipes de Campinas.
Então, é um debate que vai para além do funcionalismo, ele vai para a cidade de
Campinas e para os contribuintes do município de Campinas.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Recebemos a última... A última, não, essa foi a primeira intervenção de um munícipe, de um servidor
público, de um servidor desta Casa, a quem eu respeito muito, que é o Sidney
Costacurta, é nosso representante lá no conselho… no Camprev, tem uma contribuição
brilhante, ao término dela nós vamos passar a palavra para os vereadores; mas, Sidney,
já passei para o Marionaldo nessas três horas que aqui estamos, ele já leu, releu as suas
considerações, a maioria delas diz respeito ou estão — como eu posso dizer? — atreladas
à própria atuação do conselho, mas autoridade competente aqui para mais algumas
abordagens é o presidente Marionaldo.
Por gentileza, presidente. O Sidney é nosso servidor aqui da Casa e conselheiro lá
do seu instituto.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Eu vou tomar a liberdade de dizer
algo aqui, presidente, a certidão de nascimento do Camprev se deu em 2001, o Partido
dos Trabalhadores, de forma acertada, ele quis estabelecer o Instituto de Previdência do
Município de Campinas e colocou no seu programa de governo — digo e reitero — de
forma acertada, construiu o Camprev de Campinas.
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Através do Processo 142.765, aqui dessa Casa, ali está todas as discussões que
foram feitas na criação do Camprev, através do Protocolo 04/08/2818, onde tratava do
projeto de lei complementar que criou e organizou o Camprev.
Naquele momento nós tivemos também uma audiência pública, senhor
presidente, e o Sidney esteve presente aqui. Pois é, Sidney, o senhor, naquele momento,
debateu de forma magnânima, o senhor participou, só que naquele momento ficou ainda
pendente a transição de um regime para outro, nós não fizemos o… não foi apre sentado
o plano de sustentabilidade, foi criado o projeto e de lá para cá nada foi feito para poder
garantir e para que nós não pudéssemos chegar na situação que nós estamos hoje.
Então, teve uma audiência pública, o senhor participou, e o senhor tem uma
participação significativa, sim, como conselheiro do Camprev. As observações que foram
apresentadas aqui parte delas foram contempladas, são pertinentes e nós estamos
avaliando, assim, naquilo que couber.
E aí só para concluir, para poder registrar aqui, porque aquela ata ficou, mas eu
estou rememorando aquela ata sim. Naquele momento, a Secretaria Municipal de
Recursos Humanos, através do secretário senhor Carlos Fernando Bulhões Maldonado de
Oliveira, Nadir Blumer, estiveram aqui e falaram: “Olha, nós precisamos criar o
Camprev”. E foi criado o Camprev.
Naquele momento foi assessorado... como hoje foi assessorado pela Fipe, naquele
momento teve a assessoria da Caixa Econômica Federal. E a consultoria da Caixa
elaborou… elaborado pelo senhor Maurilio Lobato Castro(F) na ocasião, que firmou, na
ocasião, colocou todo esse debate sobre o regime de previdência que nós estamos
vivendo hoje.
Os recursos, lá em 1995, está registrado nessa ata, a data de nascimento do
Camprev, eram recursos da ordem de R$ 43 milhões. Esse recurso ficou investido. Em
2000 ele passou para R$ 48 milhões. Esse valor acumulado não pagava metade da folha
dos inativos, segundo a fala do secretário de recursos humanos na ocasião.
A extinção do IPMC em 16/06/1995, foi gerido pela… a partir do momento que foi
extinto, a Secretaria de Recursos Humanos administrou os benefícios e os recursos foram
para a Secretaria de Finanças, e a Secretaria de Finanças teve que investir nesse
recurso, que só poderia ser usado para pagamento de benefício previdenciário.
E o Camprev, naquele momento, nós estávamos falando em 2004 de 21 mil
servidores, onde 16 mil ativos e 5 mil aposentados e pensionistas. Essa balança inverteu,
gente. Essa balança inverteu. Naquele momento nós tínhamos 16 mil pessoas
contribuindo e 5 mil aposentados. Essa balança inverteu. Hoje nós temos quase 11 mil
pessoas aposentadas e nós temos perto de 7 mil contribuindo, e o regime é de caixa, é
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fluxo de caixa. Tem recurso paga, não tem recurso não paga. A Prefeitura tem que
[ininteligível].
E aí, concluindo, naquele momento em 2004 quando foi criado o Camprev, o saldo
que nós tínhamos era de R$ 8 milhões para o fundo previdenciário. Passados 15 anos
nós temos hoje perto de R$ 800 milhões, acumulados no fundo previdenciário.
E a folha de pagamento em 2003. A folha de recebedores ativos em 2003 era de
[R$] 373 milhões, sendo [R$] 28 milhões ao mês, e as despesas previdenciárias eram de
[R$] 127 milhões ao ano, sendo [R$] 9,8 milhões ao mês.
Olha o que mudou, uma folha previdenciária… em 2003 era de [R$] 127 milhões e
a folha mensal era de [R$] 9,8 milhões. Agora nós estamos falando de [R$] 65 milhões
por mês, nós estamos falando de [R$] 850 milhões ao ano.
É esse o tamanho do número, é isso que nós temos que nos debruçar enquanto
servidores. Nós não estamos aqui querendo criminalizar, em hipótese alguma, o
servidor, nós estamos querendo dizer o seguinte: tem um problema e nós temos que
debruçar sobre ele e resolver esse problema. Esse problema nos afeta sim e nós temos
que buscar essa solução.
E naquele momento, eu acho que os vereadores estão assistindo, o vereador que
participou desse debate, o vereador Antonio Flôres, o vereador Aurélio Cláudio esteve
aqui, o vereador Campos Filho e o vereador Jota Silva. Esses estiveram nesse debate
naquele momento, então está consignado nessa Casa. E nós retornamos 15 anos depois
para poder tratar da questão previdenciária. Se nada for feito, nós amanhã, no ano que
vem, temos que voltar aqui de novo para apresentar…
Hoje só tem uma fórmula para poder resolver: o aumento de alíquota. E nós não
queremos isso, nós queremos buscar alternativa. E vamos cobrar. E o governo, esse
governo, ele quer apresentar mecanismo para poder resolver o Camprev.
Concluindo, presidente. Quando o prefeito me colocou aqui como presidente, ele
falou assim: “Olha, eu não vou me aposentar no Camprev, você vai se aposentar ao
Camprev, você precisa trazer a solução para o regime de previdência”. É isso que me
inspira e isso que me move: buscar soluções para o Camprev, para hoje, amanhã e no
futuro.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, presidente.
Mas ainda nós temos agora, com o término da intervenção dos telespectadores,
por ordem de inscrição eu vou solicitar ao vereador Zé Carlos, vereador Rodrigo da
Farmadic e vereador Luiz Cirilo, porque foi… as perguntas do vereador Tenente Santini e
do vereador Campos Filho foram feitas anteriormente e por inscrito.
Então, eu vou dar a palavra a todos os senhores, mas eu vou perguntar aqui a
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indagação do vereador Campos Filho e do vereador Tenente Santini.
Do vereador Tenente Santini. Por gentileza, senhores técnicos e senhores
auditores. “Alguém analisou se os benefícios pagos estão de acordo com a lei?” Ele fala:
“Eu fiz investigação, já denunciei, têm muitas pessoas recebendo acima da previsão da
Constituição”.
Quem responde? Presidente Marionaldo, por favor.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Caríssimo vereador, nós temos três
casos que ganham acima do... que paga o prefeito, que é decisão judicial, todos os
demais nós... estão enquadrados; nós temos dois tetos na Prefeitura de Campinas:
temos o teto para o servidor que é o teto do prefeito e nós temos o teto para os procura-
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dores.
Então a gente tem... hoje nós temos três casos de servidores que ganham acima
do teto, mas isso é… é uma decisão judicial.
Do vereador Campos Filho: “Presidente, existem aplicações feitas no mercado e
que trouxeram prejuízo ao caixa da instituição?” Um [ininteligível] tempo, mas é uma
pergunta objetiva.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Vereador, o tema nosso aqui é
alíquota e aí o senhor está perguntando de investimento.
O Camprev tem, sim, investido, ele investe. Quando você vai ao mercado investir,
você está sujeito ao risco, então o Camprev tem todos os seus investimentos
[ininteligível] eles são auditados, eles são aprovados, tem uma política de investimento,
tem um comitê de investimento que aprova e nós somos enquadrados na… pela CVM
com relação como podemos investir, onde devemos investir, então nós temos.
E quando você vai ao mercado fazer investimento, você está sujeito a risco e aí
agora nesse período de… você está vendo as bolsas, nós temos dinheiro investido em
ações, nós temos dinheiro investido em produtos, que agora a única diferença é que nós
não somos um cidadão comum, nós, nesse momento, está em baixa, e no futuro a gente
vai aguardar para um melhor momento para poder fazer um investimento necessário.
Então quando você vai ao mercado, quando você faz investimento, você está
sujeito aos riscos, sim, então nós buscamos nos enquadrar naquilo que a CVM, que os
órgãos de regulação estabelecem para investirmos o dinheiro dos servidores do fundo
previdenciário.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu quero aqui, antes
de passar a palavra para o próximo vereador, consignar que foi feita aqui uma leitura de
uma das indagações pelo senhor Rodrigo Almeida, e o vereador Rodrigo da Farmadic, é
Rodrigo Almeida, mas ele quer que consigne que não foi ele que encaminhou o e-mail
aqui respondido pela Mesa.
Vereador Zé Carlos, Vossa Excelência tem por cinco minutos a tribuna… é para
fala ou indagação? Por gentileza.
SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Eu vou falar, presidente, eu vou falar.
Presidente, eu fui citado em duas-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Espera um pouquinho,
vereador Zé Carlos. Nós não estamos escutando... vamos lá.
SR. VEREADOR
presidente? Alô?--

ZÉ

CARLOS:

Veja

se

melhorou.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Zé Carlos,
um minutinho só.
SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Davi, chama a mamãe aí… Davi?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Pois não, vereador
Zé Carlos.
SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Está ouvindo agora, presidente?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Perfeito, perfeito,
perfeito.
SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Perfeito?
Eu vou falar, presidente, porque eu fui citado em duas indagações aí, eu posso
dizer aqui, e eu sou amigo de vários servidores públicos, já fui servidor municipal,
servidor estadual, eu não gostaria em nenhum momento — e todos os vereadores sabem
da minha posição — de aumentar a alíquota de quem quer seja, principalmente em um
momento de dificuldade que estamos passando, e nem também queria fazer uma
audiência pública desses moldes, devido o que está se passando com a população
brasileira e o mundo em geral.
Mas aquilo que eu falei na outra reunião que nós tivemos, extraordinária, para
gente protelar o máximo que a gente puder para esperar o ofício que o prefeito Jonas
Donizette, como representante da Frente Nacional dos Prefeitos, fez ao ministro da
Previdência Social, pedindo a dilatação do prazo, de em vez de ser dia 30... 31 de abril,
para postergar enquanto perdurar essa pandemia.
Eu gostaria de estar fazendo a audiência pública na Câmara com a participação e
a presença de todos aqueles que se interessarem pelo assunto, seja funcionário público,
seja população campineira, esse é o meu sentimento que eu gostaria que acontecesse.
Infelizmente nós temos prazo. Eu pedi, inclusive antes de iniciar essa audiência
pública, ao senhor que se postergasse isso até o dia 27, 28 de abril, nós não estamos
votando. É bom que os servidores entendam que nós não estamos votando o projeto
nesse momento, nós estamos debatendo o projeto, que é salutar.
Eu fiquei, a Mariana Conti, com toda a presteza, fez lá o seu requerimento, as
ponderações que ela buscou. Agora, nós, ouvindo os técnicos, a gente também tem o
entendimento. Esse é o objetivo do debate, isso é salutar. E nós temos tempo, hoje é dia
7 de abril, se for necessário fazermos outra audiência pública para esclarecer alguns
outros pontos que algum vereador ou a população sinta ainda que não está bem
esclarecido, que a gente faça, não temos problema. Gostaria que fosse presencial, que
nem uma servidora aí falou, “olho no olho dos vereadores”, é isso que a gente quer, é
para isso que nós fomos eleitos, e tentar entender.
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Agora, nós temos que cumprir uma determinação que não foi imposta por nós, é
isso que os servidores têm que entender, e é isso que a população tem que entender.
Existe aí uma Medida Provisória que tem que ser votado até 31. Isso delegaram aos
municípios. É como o Marionaldo disse, eu quero, eu tenho amigos aí, eu quero que
esses amigos amanhã se aposentem com a garantia de que ele vai ter um salário mesmo
sendo aposentado. Porque o triste é você saber que aposenta e não tem como receber.
Essa é a minha preocupação maior.
Então, nós não estamos fugindo da nossa responsabilidade, nós estamos aqui
debatendo, o debate é salutar. É claro que é um debate indigesto, porque ninguém de sã
consciência, nem eu nem nenhum vereador gostaria nesse momento de votar um projeto
dessa magnitude para onerar ainda mais o salário dos servidores.
Então, eu quero deixar esse esclarecimento aqui, presidente, que eu fui citado
duas vezes, mas o que eu falei eu estou repetindo, eu estou repetindo: se for imposto,
como está sendo imposto por essa Medida Provisória, nós não vamos ter escapatória;
mas eu gostaria que isso fosse protelado. Agora, não depende da Câmara e nem
depende dos técnicos que aí fizeram a exposição tão brilhantemente, e também do
Marionaldo.
Então, se a gente conseguir postergar, que o Governo Federal postergue essa
votação, eu estarei aqui também sendo contemplado.
Era isso que eu tinha que falar, presidente.
Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Zé Carlos, Vossa
Excelência foi muito cirúrgico na sua manifestação, é exatamente esse o propósito que
permeia a tramitação desse PL, desde o início as conversas entre todos nós vereadores
se correndo a hipótese do prazo ser estendido a tramitação vai se interromper, nós não
temos dúvida, o compromisso assumido pela Presidência é esse.
Agora, não podemos chegar lá no dia 25, 26 ou 27 e aí marcamos uma audiência
aqui, duas, aprovamos tudo de uma vez, vai falar que nós nem discutimos o assunto.
SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Exatamente. Exatamente.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Hoje, essa audiência
pública aqui, com absoluta certeza, e ela vai ficar no site da Câmara, ela tirou a dúvida
ou as dúvidas ou a imensidão de dúvida que existia e existem para nós também
vereadores. Foi de uma clareza ímpar.
É lógico, podemos, eu não sei, nós vamos sentar à tarde, eu tenho que adequar a
situação dos líderes partidários, em virtude das mudanças, nós temos que marcar a
votação da constitucionalidade e legalidade que também é uma questão técnica
constitucional e legal, depois nós vamos fazer o mérito desse projeto, são duas ou três
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comissões. Podemos marcar uma outra audiência pública antes da votação de mérito,
não tem problema algum, não tem problema algum.
Nós vamos sim... é evidente que com o prazo hoje existente, nós temos que fazer
agenda e assim faremos.
Próximo vereador inscrito, Rodrigo da Farmadic. Pois não, vereador Rodrigo da
Farmadic, o senhor tem a tribuna virtual por cinco minutos.
SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Senhor presidente, obrigado pela
palavra.
Eu gostaria só de lembrá-lo que quando… advento aí do protocolo desse projeto e
com o problema da pandemia, nós discutimos na última Reunião presencial a
necessidade da gente apresentar uma moção de apelo ao presidente, ao secretário
especial da previdência, para que pudesse postergar esse prazo para votação.
Nós não conseguimos votar a tempo essa moção, mas o prefeito o fez, através de
um ofício, através da Frente Nacional de Prefeitos, solicitando ao presidente para que
desse um prazo maior, que não fosse feita essa votação nesse momento crítico de
pandemia, no qual a gente não pode… não consegue permitir a participação presencial
das pessoas e nem dos vereadores para poder ter uma discussão melhor em Plenário.
Então eu gostaria de deixar aqui claro que nós, vereadores, a Câmara se
movimentou para pedir a suspensão desse prazo, mas infelizmente nós temos que
cumprir o que está no prazo, que está na… que foi aprovado na PEC. O prazo que nós
temos para votação é até o dia 30, 31 de abril desse mês, se eu não me engano. É um
projeto importante para a cidade, é um momento delicado, mas nós temos que cumprir o
que está na PEC.
E eu gostaria que depois… eu tive que me ausentar por alguns minutos, eu não
sei se foi bem detalhado, eu gostaria que fosse deixado mais claro para a população os
impactos para a cidade, para o município, da não aprovação desse projeto. Qual vai ser,
mais detalhadamente, o impacto direto para a cidade, para o município, se a gente não
aprovar, ou se a gente optasse por não debater esse projeto, ou se esse projeto ele não
for aprovado. Qual vai ser o impacto direto para o município e para os servidores.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Rodrigo da
Farmadic, suas ponderações são de uma relevância ímpar também.
Esses crescimentos foram realizados pelo consultor Fernando. E nós, não sei se
Vossa Excelência escutou ou não, nós estamos colocando essa audiência pública na
íntegra no nosso site, do início ao término.
Então, esse momento foi assim abordado, ele precisou se retirar um pouco, mas o
secretário de negócios jurídicos irá fazê-lo.
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Por gentileza, secretário Peter Panutto.
SR. PETER PANUTTO: Queria agradecer a intervenção do vereador.
A Portaria 1.348, de 3 de dezembro de 2019, do Ministério da Economia, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho: “Dispõe sobre parâmetros e prazos para
atendimento das disposições do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103”. Estabeleceu
prazo para a implantação das novas regras constitucionais.
Ou seja, dia 31 de julho deverá ser observado… até 31 de julho, deverá ser
observado pelos entes federados a Emenda Constitucional 103, pois contrário senso
implicará na suspensão das transferências voluntárias de recursos da União, ou seja, o
município não poderá receber verbas federais, e nem se cogita isso em uma situação
como a que nós estamos vivendo da pandemia, impedimento para celebrar acordos,
contratos, convênios, ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais
e subvenções em geral, bem como suspensão de empréstimos e financiamentos por
instituições financeiras federais, nos termos do artigo 7º da Lei 9.717/98. Ou seja, as
consequências são horríveis para o município.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado.
Pois não, presidente Marionaldo.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Além de ouvido o secretário… estou
cumprimentando aqui, vereador, além disso tem o pagamento do valor devido do Regime
Geral de Previdência Social, RPPS, que é a compensação previdenciária para nós.
Então isso também fica inviabilizado. Nós recebemos a compensação
previdenciária daqueles servidores se aposentaram e contribuíram para o regime geral e
que tem que aportar o recurso deles para o regime nosso aqui.
Então, só…
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Luiz Cirilo. Vereador Luiz Cirilo, Vossa
Excelência tem a tribuna virtual para as suas considerações, indagações, até cinco
minutos.
SR. VEREADOR LUIZ CIRILO: Senhor presidente, eu quero inicialmente
cumprimentar o senhor, nós estamos já aproximadamente cinco horas, salvo melhor
juízo, em uma audiência pública, eu acredito que eu fiquei… eu participei de
praticamente toda a reunião, salvo alguns momentos aqui, mas eu quero cumprimentálo, cumprimentar todos aqueles que participaram tanto com os questionamentos, quanto
com as respostas que foram dadas.
Eu acho que é fundamental realmente… eu acho que essa audiência, muito
embora facultativa, Vossa Excelência acertou em fazê-la.
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Foi externamente esclarecedora, evidentemente que nós temos outros pontos que
ainda possam causar dúvidas nos vereadores e também na população, mas é por isso
que ainda nós temos um tempo suficiente para os questionamentos continuarem
chegando à nossa Casa.
Eu sugiro a Vossa Excelência, muito embora Vossa Excelência já tenha de forma
até precavida, já tenha deliberado sobre [falha do áudio], mas fica a sugestão se ainda
não fez. Que Vossa Excelência receba todas as perguntas, todos os questionamentos
sobre esse tema e posteriormente envie, principalmente ao secretário Marionaldo ou ao
secretário de Assuntos Juridicos, doutor Panutto, para que possamos posteriormente ter
as respostas deles também para que possamos de uma forma definitiva elucidar esse
fato.
E, mais uma vez, ficam os meus cumprimentos e a expectativa que esse assunto
seja adiado, porque é um desejo não só dos servidores públicos municipais, mas também
deixar consignado que é também um desejo nosso, para que esse tema seja discutido se
possível em um momento oportuno.
Mas ficam aqui os cumprimentos.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Luiz Cirilo,
eu não sei se Vossa Excelência acompanhou a primeira abordagem quando da abertura
da palavra aos vereadores, o que eu vou ter que adequar agora com a Mesa se temos
tempo suficiente, que dia que marcaremos essa votação no que diz respeito à primeira
discussão, cuja comissão é presidida por Vossa Excelência, Comissão de Constituição e
Legalidade, se tivermos tempo suficiente, com tranquilidade, para discussão de mérito e
aí nós temos duas outras comissões para dar os pareceres, vamos tentar fazer também
esses pareceres de forma remota, se for o caso, passar a cada um dos senhores e
realizarmos uma audiência pública novamente remota do jeito que é para discutir, aí,
sim, o mérito também e novamente, não vamos nos furtar. O que não podemos deixar
que ocorra é o não cumprimento das nossas obrigações.
Vereadora Mariana Conti, Vossa Excelência tem a tribuna virtual por até cinco
minutos para suas considerações e indagações, evidentemente, depois do término que
nós temos mais três, se tiver outras indagações, a senhora poderá voltar para completálas.
A senhor está com a palavra na tribuna virtual para tanto.
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Primeiro lugar, hoje é 7 de abril, Dia
Mundial da Saúde, e se tem uma coisa que essa pandemia está escancarando é a
importância do SUS e a importância dos servidores públicos da área da saúde que têm
sido sistematicamente atacados nesse país. E eu gostaria de começar com isso.
E em segundo lugar, nós estamos aí desde as 10h da manhã, agora 3h, ou seja,
cinco horas e na verdade nós estamos há quatro horas praticamente ouvindo os técnicos
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do Camprev defendendo o projeto.
Eu vou falar mais que cinco minutos, porque cinco minutos eu não tenho…
consigo… a gente ficou aqui ouvindo quatro horas argumentos e eu quero… tenho aí a
necessidade de escolha, argumentos contrários, porque a gente discute aqui... aqui a
gente não está chamando… falando… não se trata de achismo, estamos discutindo
argumentos técnicos, interpretações, o que faz parte do direito.
O direito passa por interpretação, isso é ciência, não tem nada de extraordinário,
isso é uma questão elementar da ciência jurídica, então a gente não está discutindo
achismo, nós estamos discutindo argumentos técnicos, argumentos... e que precisam ser
levados em consideração, quando a gente está tratando uma questão dessa natureza.
Primeiro lugar, foi colocado aí uma linha do tempo em um histórico que
desconsiderou completamente… Aliás, isso faz parte da história também, quanto você
olha e vê a história diz muito aonde você quer chegar e qual é a interpretação que você
faz do passado para justificar sua posição no presente.
Nessa história que foi apresentada se desconsiderou uma questão que foi muito
ressaltada por todos os comentários da população que foi a questão do IMPC de 95, a
extinção do IPMC, o sequestro dos bens dos servidores.
O Marionaldo, presidente do Camprev, disse que o IPMC não é sucessor… que o
Camprev não é sucessor do IPMC.
Olha, você pode dar o nome que quiser, mas a questão é o seguinte, nós estamos
falando dos mesmos servidores, nós estamos falando de servidores que contribuíram ao
longo da sua vida até 2004 e que esse fundo foi extinto, sequestrado pela Prefeitura
Municipal em 95 e que até agora não se tem notícia, não se tem uma documentação,
uma aprovação, a não ser PowerPoints e essas menções de que esse fundo foi, enfim,
onde está esse fundo?
Na verdade, o Marionaldo cita aí o que ele chamou de certidão de nascimento do
Camprev, fala de [R$] 40 milhões, mas, vejam, tem documentos, isso é a fala do
secretário de Recursos Humanos do período, mas a gente tem documentos, inclusive
essa foi uma discussão, isso foi objeto de investigação dentro da própria Casa, isso tem
documentos, essa é uma discussão antiga dentro da Casa e tem documentos e arquivos
da Câmara que apontam aí, é lógico que precisaria de uma avaliação consistente, mas,
pelo menos, aí [R$] 18 milhões de dívida… Espera aí.
Um patrimônio imobiliário de [R$] 75 milhões, um fundo de reserva de [R$] 30
milhões e uma dívida de [R$] 18 milhões da Prefeitura com os servidores. Isso dá, mais
ou menos, [R$] 123 milhões do que era o fundo dos servidores, que era algo que…
O que é que é o fundo dos servidores? São as contribuições que os servidores
fizeram até 95. Se a gente corrigir com dados do IGPM para os dias atuais, isso dá [R$]
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787 milhões. Isso sem considerar… o IGPM, sem considerar a própria valorização do
mercado imobiliário, sendo que o maior passivo então era dos imóveis, imóveis esses
que a gente não tem notícia de onde estão e que fim deram, mas que se a gente for
pensar a valorização do mercado imobiliário é possível que esse patrimônio fosse ainda
maior.
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Portanto, quando a gente discute atuarialmente as projeções atuariais, a gente
analisa o que foi acumulado com as contribuições e o que vai cobrir a despesa
previdenciária, se é possível cobrir essa despesa previdenciária.
Nesse cálculo que está sendo apresentado não se tem consideração, essas
contribuições e, por isso, isso foi dado como argumentação em vários momentos,
inclusive que eu [ininteligível] no meu ofício, isso é argumentação oficial frente ao
Tribunal de Contas de que o aporte mensal que a Prefeitura faz no Camprev diz respeito
a essas contribuições que foram realizadas pelos servidores e que não foram, enfim, não
fizeram parte do nascimento do Camprev, que não foram consideradas, que foram
sequestradas, diluídas no caixa da Prefeitura, a Prefeitura utilizou esse dinheiro para
algum objetivo, alguma questão, e a gente não sabe exatamente qual é.
E vejam, os servidores eles adiantaram um dinheiro enorme para a Prefeitura. Se
a Prefeitura fosse contratar esse dinheiro, esse empréstimo, via banco, com certeza teria
cobrança de juros, se a gente pensar uma taxa de juros de 6% ao ano, isso dá R$ 3,24
bilhões.
Na verdade, o que a Prefeitura fez ao sequestrar o dinheiro dos servidores, foi
pegar um adiantamento, os servidores adiantaram o dinheiro que em qualquer
instituição financeira quando você vai pegar [R$] 600 milhões em qualquer instituição
financeira, isso tem cobrança de juros, e a Prefeitura precisaria devolver esse dinheiro
com juros.
Ora, é fato, se diz aí, se argumenta de que “Ah, existe uma intenção de manter o
Camprev… o Camprev, existe uma intenção de manter o Camprev com saúde financeira”.
Mas, então, por que é que está como objeto dessa audiência pública, o segundo ponto de
pauta, que foi exatamente mais uma vez repetir o passado, que foi a gestão Jonas em
2016 tentando se utilizar do superávit do fundo previdenciário para cobrir o déficit do
fundo financeiro?
Aí, daqui 15 anos vai aparecer: Ora, precisa aumentar a alíquota de novo — ou 15
anos ou menos talvez, do jeito que a carruagem… o andar da carruagem vai — vai
precisar aumentar a alíquota de contribuição novamente para cobrir o rombo feito no
déficit… no fundo previdenciário por conta dessa manobra, dessa pedalada que o prefeito
Jonas Donizette operou em 2016.
Felizmente, a Justiça determinou a devolução e o segundo ponto de pauta… — o
segundo ponto de pauta, não — a segunda audiência pública de hoje é exatamente para
discutir um parcelamento de dívida, que a dívida que a Prefeitura tem com os servidores
públicos é exatamente por conta dessa lei de 2016.
Então vejam, a gente vai repetindo e repetindo. É dar o calote e depois passar a
dívida para o conjunto dos servidores.
Para comentar a questão que foi apresentada aqui do aporte mensal que a
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Prefeitura faz para o Camprev. Tem dados que são muito inconsistentes e que
demandariam uma discussão pormenorizada.
Vejam, eu peguei os dados demonstrativos de receitas e despesas de 2019, que
está… do sexto bimestre de 2019, ou seja, do final do ano, disponível no Portal da
Transparência da Prefeitura, e ali consta que a receita previdenciária foi de [R$] 623
milhões e que a despesa foi de [R$] 861 milhões, e que, portanto, teria um déficit de
[R$] 238 milhões, mas a Prefeitura repassou [R$] 563 milhões.
E tem sido divulgado para a mídia, e o próprio Marionaldo arredondou para [R$]
600 milhões, um arredondamento de quase 10% de elevação. Ou seja, quer dizer… acho
que tem questões aqui que não estão explicadas.
Por que é que… qual é esse déficit de [R$] 600 milhões, que na verdade no
segundo bimestre de 2019 aparece como [R$] 563 milhões de repasse, mas sendo que
nos valores de demonstrativo de receita e despesa [R$] 238 milhões?
Afora isso, que outras questões que são importantes? Houve um questionamento
sobre investimentos no Camprev. Lembrando que além da construção da sede do
Camprev, tem um investimento feito em um hospital, no Trump Tower, aquele… hospital
está muito na cabeça, no Hotel Trump Tower, que está sendo investigado pela Lava Jato.
Ou seja, tem questões aí mais profundas que exigem serem discutidas e,
portanto, não dá para fazer, para pressupor… esse pressuposto, essa discussão que a
emenda constitucional enquadra o Camprev, não… ela não é válida, ela é uma
interpretação. Nós estamos discutindo aqui interpretações, e que essas interpretações
cabem argumentos a favor e contra.
Eu apenas acho curioso que o prefeito Jonas Donizette ele moveu ações, enfim,
toda a estrutura da Câmara para questionar a ação que o condenou na justiça por conta
da nomeação dos cargos comissionados.
Por que não mover a mesma ação, a mesma… usar da sua estrutura para discutir
não apenas o prazo, a dilatação do prazo, mas o mérito, o mérito, o mérito da questão.
Nós estamos em um momento em que a Lei de Responsabilidade Fiscal está sendo
colocada em stand by, o teto do… a emenda constitucional do teto dos gastos está sendo
colocada em stand by, tudo isso por causa da pandemia.
E me parece que existe pouca disposição do prefeito Jonas Donizette de batalhar
por essa questão, sendo que-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereadora Mariana
Conti.
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: --ele tem responsabilidade. Eu já vou
terminar.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Se a senhora me
permitir.
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: A gente ouviu durante cinco… quatro
horas os técnicos aqui falando.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Não, eu não estou
discordando de Vossa Excelência. Não estou discordando de Vossa Excelência. Porque o
que eu… até em respeito aos demais também, nós estamos aqui à disposição.
Responderíamos essa indagação de Vossa Excelência assim que terminar, porque
eu… nós temos… eu acho que a temática dessa maneira fica mais centrada. O presidente
responde as indagações de Vossa Excelência, eu tenho… o vereador Gustavo Petta, o
vereador Pedro Tourinho e o vereador Luiz Rossini. Depois nós continuaríamos com a
senhora, não tem problema algum. Mas só para-SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Não, eu já vou terminar. Eu quero só
tratar mais uma questão.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Pois não.
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Mais uma questão que é a questão que
foi apresentada esses números, esses gráficos que foram apresentados.
Falei, fiz a minha consideração sobre o requerimento de que esse estudo
apresentado, que foi anexado no projeto, ele foi anexado na data de ontem. Ou seja,
muito em cima da hora da audiência pública, veja bem. Até então não havia nenhuma…
nada, havia apenas a menção na mídia, um discurso.
E a própria justificativa do projeto dizendo que estava sim em andamento um
estudo sobre as soluções, enfim, dessas questões atuariais do Camprev.
Mas vejam, boa parte do que foi apresentado nessa apresentação diz respeito a
esse estudo da Fipe. E esse estudo da Fipe ele não foi nem apresentado para o conselho
do Camprev, e é isso que eu acho que... o questionamento que foi aí... muitas vezes
essa lógica de escrita não consegue, mas esse estudo da Fipe não foi apresentado para o
conselho do Camprev, não temos acesso a isso.
Os gráficos que foram apresentados não fazem menções aos dados, mas não têm
referência, não têm página, não têm… E essa é uma questão elementar, quando você vai
fazer referência a um dado, você precisa dizer de onde você está tirando o dado, porque
senão... isso precisa ser verificado, precisa haver metodologia, precisa ver o que está
sendo considerado, para que se tenha em consideração a isso.
Então esse estudo da Fipe não está publicado, não está disponível, não passou
pelo Conselho, não temos as referências, não temos as metodologias utilizadas; e
também a Fipe fez um contrato com o Camprev de [R$] 10,5 milhões, um contrato dessa
consultoria, sendo que esse plano [ininteligível] sustentabilidade custou [R$] 4,6
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milhões.
A minha proposta é a seguinte: a Câmara Municipal precisa fazer uma auditoria
independente, independente, uma auditoria independente e aí eu não quero colocar em
questão o trabalho dos profissionais que estão aí fazendo o trabalho da Fipe, não é essa
questão.
A questão é a seguinte: se nós estamos em uma Casa de Leis que vai tomar uma
decisão dessa natureza, a Câmara precisa fazer uma auditoria independente para trazer
todas essas questões para que essa auditoria não seja um viés único de uma entidade
que independentemente — não estou colocando em cheque a lisura dela —, mas que tem
um contrato com a entidade que pagou pelos seus serviços e que portanto para que você
possa ter um contraponto democrático, balanceado, a gente precisa de auditoria
independente.
Por isso, por isso, parar essa tramitação, que a Prefeitura use o seu mecanismo
jurídico para recorrer junto ao Ministério da Economia, lembrando que o prazo está em
uma portaria e não na Constituição, o prazo [ininteligível] portaria e não na Constituição,
então que a Prefeitura utilize sua estrutura jurídica-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereadora Mariana
Conti….
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: --e nós façamos na Casa uma auditora
independente e acredito que é importante que em uma audiência pública se dê espaço
para o contraponto.
Não dá para a gente ficar ouvindo quatro horas argumentos sem que a gente
tenha a possibilidade de fazer o contraponto de discutir-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: A senhora tem o
meu compromisso, nós vamos ficar até as 10h da noite, eu a senhora-SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Acabei-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: --agora, tem que
respeitar os demais vereadores-SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: [ininteligível]
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: --eu vou respeitar a
senhora, a senhora vai fazer o contraponto, eu vou ficar aqui até as 10h da noite-SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: [ininteligível] é o seguinte, existem dois
pesos e duas medidas-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Não, eu não estou
sendo--
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SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: [ininteligível] quatro horas-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Mas é evidente que
os técnicos teriam que ter-SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: [ininteligível]
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: --de quatro horas de
apresentação, a senhora fez cinco indagações. Então muitas coisas a senhora-SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: [ininteligível] indagações, não se trata
apenas de indagações-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Ou ponderações,
melhor dizendo-SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: --existe a-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: A senhora volta-SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: --leituras-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Por gentileza, eu
vou passar-SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: --leituras sobre interpretações e
contraposições de argumentos com embasamento técnico, com embasamento jurídico-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Perfeito, vereadora, eu
vou passar a palavra, vou estabelecer aqui o nosso… [ininteligível] eu vou passar a
palavra para o presidente do Camprev, o Marionaldo, para os técnicos que aqui estão,
em face das considerações de Vossa Excelência, assim que responderem, eu vou passar
a palavra para o vereador Gustavo Petta, para o vereador Pedro Tourinho, e para o
vereador Luiz Rossini, aí nós voltaremos com a senhora, sem nenhum problema.
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Eu encerrei.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Presidente Maironaldo,
vossa excelência tem… Vossa Senhoria tem o tempo para suas consideraçoes que
necessario for.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Bom, primeiro cumprimentar a
vereadora Mariana Conti, realmente estamos há mais de quatro horas aqui e
apresentamos aí todo o material que nós construímos se… eu concordo com a senhora
que… e a senhora falou que trata-se de uma matéria complexa, de direito, e nós não
trouxemos achismo aqui, não. Nós trouxemos elementos que foi dissecada a questão do
Instituto de Previdência do município de Campinas, e nós trouxemos elementos aqui.
Esses elementos agora, a partir de agora, ele só é parte, só parte do estudo que a
Fipe está promovendo e ele na hora que a gente vem à Câmara, na hora que vem para
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uma audiência pública, ele se torna público naturalmente, vai estar disponível para os
demais vereadores, porque, como autoridade, nós não podemos vir aqui fazer achismo,
nós vimemos trazer os elementos que estão colocados para nós.
Com relação ao patrimônio, realmente, o Camprev tem lá no seu anexo da criação
da Lei 10/2004 tem vários patrimônios, eles existem ainda, e eles são vinculados a um
conjunto de servidores perto de 400 servidores que vinculados a esse fundo, o
Fundo de Assistência à Saúde e o FASC, Fundo de Assistência à Saúde da Câmara
Municipal, que a gente não pode fazer uso deles, eles estão lá para poder garantir o
custeio de assistência a esses público de 400 servidores que nós temos lá na Prefeitura.
O patrimônio existe ainda, sim, e ele está lá.
Com relação à valores que a senhora colocou aí, que há uma divergência, é
justamente isso, os [R$] 30 milhões de diferença que foi apontado aqui são os benefícios
temporários, os R$ 30 milhões que no ano de 2019 nós gastamos com licença
maternidade — que nós gastamos não — que o Camprev bancou, pagou nas contas, vem
na conta do Camprev, são licença maternidade, licença tratamento de saúde acho que é
de benefícios previdenciários, que no ano de 2020 não serão mais custeados pelo
Camprev. Então, a diferença que foi apresentada aí, eu, a grosso modo, olhando aqui,
quando a senhora apresentou, é mais ou menos o que essa diferença que foi
apresentada.
E com relação ao uso do superávit, quando for usado, deixar claro que quando for
usado, for usado para pagar aposentadoria e pensões, o dinheiro foi utilizado para poder
pagar. E eu acho que a Prefeitura tem que devolver sim, nós vamos tratar isso na
segunda pauta aqui, a Prefeitura está disposta a devolver e nós vamos entrar nesse
debate aqui sim, tem que devolver esse recurso para o fundo previdenciário e nós
queremos que esse recurso volta.
E aí é a segunda parte do debate que está colocado, eu não sei se o secretário de
Assuntos Jurídicos gostaria de fazer alguma observação.
SR. PETER PANUTTO: Só complementando, assim como a vereadora coloca, que
é uma interpretação, claro, no Direito sempre há mais de uma interpretação, nós
estamos seguindo a interpretação que nós entendemos correta, que é baseada no estudo
da Fipe, então não há necessidade do nosso Verde propor nenhuma ação judicial
questionando aquilo que nós estamos entendendo com base no entendimento científico
da Fipe.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: É… SR.
MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Presidente.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Pois não.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Só para complementar, que a
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vereadora colocou...
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI:
segundos. Espera cinco segundos. Agora [ininteligível].

Espera

cinco

SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Só para complementar, que a
vereadora colocou elementos aqui que precisa também a gente colocar no debate. Com
relação aos recursos do extinto IPMC, eu tenho aqui o pessoal da Finanças, ele foi
consignado na Lei Complementar 10, através do art. 143, onde os recursos que estavam
acumulados eles deveriam ser utilizados para custear as aposentadorias na proporção
— está até falando como que se faz isso — 50%. Artigo, vereadora, art. 143 da Lei
Complementar 10 e no seu § 2º:
“Quando as despesas previdenciárias, do grupo de servidores admitidos
até a data de publicação desta Lei, for superior à arrecadação das suas
contribuições previstas nos art. 138 e 140 [...] será assim efetivada a
necessária integralização da folha líquida de benefícios do grupo em
questão:
I
- 50% (cinquenta por cento) da complementação da despesa
seráoriunda dos valores acumulados no Fundo Financeiro;
II
- 50% (cinquenta por cento) da complementação da despesa
seráoriunda de recursos orçamentários de todos os entes patrocinadores,
estabelecidos na forma legal instituída para o procedimento orçamentário,
observada a previsão de despesa apurada em avaliação…”
Então, naquele momento ficou consignado na Lei 10 que o recurso que estava
acumulado ele deveria, ele não é recurso do município, ele foi guardado, investido lá pela
Secretaria de Finanças e na medida… e ele deveria… ele tinha uma finalidade, para poder
pagar as aposentadorias e pensões, e ele pagou, só que chegou no ponto que esse
recurso ele exauriu. E aí, a Prefeitura, a partir daquele momento ela cumpre hoje, hoje
nós… os servidores cumprem com 11% mais os 22% e ficou claro na exposição que nós
fizemos aqui que hoje, além da alíquota dos servidores, os 22%, a municipalidade coloca
mais 67% para custear o sistema de previdência.
Então, esses dados... esses dados eles não são definitivamente achismos. Vossa
Senhoria tem razão naquilo que coloca, mas não dá para poder fazer proselitismo político
em uma situação que é tão cara para o funcionalismo.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, secretário
Marionaldo.
Próximo vereador inscrito, vereador… Obrigado, vereador… secretário Marionaldo.
O próximo vereador inscrito, vereador Gustavo Petta. Vereador Gustavo Petta,
Vossa Excelência, como ficou aqui pactuado, tem cinco minutos. Depois, se houver
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necessidade, nós retornaremos mais tempo que for necessário.
Vossa Excelência tem a palavra na tribuna virtual para as suas considerações e
indagações.
Antes, porém, por gentileza, volta para lá. Antes, porém, eu quero me desculpar
por Vossa Excelência também, que se, por acaso, aqueles momentos da intervenção
inicial eu acabei atravessando algum momento ou intervi na sua fala. Mas Vossa
Excelência me conhece, sabe que não tenho essa prática, e a forma cordeira como é o
nosso trato. Mais uma vez… se atravessei peço desculpas.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Caro presidente, demais vereadores. Não,
eu acho… é lógico que o debate está tenso, [falha do áudio].
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Gustavo
Petta, eu vou pedir que Vossa Excelência… um minutinho só. Eu vou pedir que Vossa
Excelência faça uma adequação à sua fala, porque está vindo rachada, a palavra vem
vindo rachada, a fala. Por gentileza.
Vamos lá.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Alô. Alô. Alô. Ok, alô?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Está melhor.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Está melhor? Estão me ouvindo?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Estamos ouvindo.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Está bom.
Então, eu acho que eu compreendo da seguinte forma, presidente. Eu acho que
teve uma iniciativa por parte aí da Casa de convidar representantes com outros pontos
de vistas em relação a esse debate. Mas o fato é que nós só tivemos um ponto de vista,
um ponto de vista, que é o ponto de vista do governo.
Esse debate é um debate técnico, jurídico, mas é um debate político. É um debate
de opções que são tomadas por quem está na administração pública.
Infelizmente nós não tivemos esse contraditório. Nós ficamos aí, durante algumas
horas ouvindo, basicamente, todos os argumentos apresentados pelo governo Jonas, que
são argumentos que estão muito em sintonia com os argumentos do governo Bolsonaro,
do governo Doria.
Nesse caso, inclusive, muito parecidos. Em alguns momentos do debate parece
até um certo terrorismo, vamos dizer assim. Ou a cidade aprova esse projeto, ou nós
estamos liquidados enquanto cidade, enquanto possibilidade de investimentos, etc.
E eu acho que é ruim fazer o debate dessa forma, porque não me parece correto.
O que me parece é que há um debate muito complexo sobre a previdência municipal de
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Campinas. Um debate complexo, porque há muitas visões, muitos jurídicos também,
muitos advogados, que defendem um outro ponto de vista. Que defendem, por exemplo,
que não há que se falar em déficit atuarial em esforços, muitas vezes, de não separar
um fundo outro.
É evidente que o fundo financeiro... não há de se falar de déficit atuarial no fundo
financeiro, porque o fundo financeiro, inclusive de acordo com as próprias
recomendações e as próprias orientações do Tribunal de Contas do Estado. E o caso do
fundo previdenciário também é outro tema que nós temos que discutir, porque as
informações que nós tínhamos até então é que era um fundo superavitário, pelas
características que ele tem.
Então, nós precisamos debater a fundo essa questão, e que não me parece que
os vereadores possam estar confortados a votar um tema tão complexo como esse sem
um aprofundamento no próximo período.
Veja mesmo, veja mesmo. O estudo… o relatório anexado que o Camprev… diz
que o Camprev anexou ao processo ontem, na data do dia 6, é um relatório datado —
vocês podem me corrigir se eu estiver enganado — no dia 4 de abril de 2009, que possui
premissas que foram alteradas pela própria Emenda Constitucional 103, como, por
exemplo, em relação a pensões, aposentadorias, por incapacidade de idade. A própria
base cadastral dos ativos foi feita durante o ano de 2019.
Esses números que a Fipe apresenta são números novos, que foram apresentados
agora na reunião, e nem estão anexados ao processo que está sendo debatido hoje.
Eu até vi em uma das falas aí de um representante da Fipe, se eu não me
engano, dizer que passou a noite estudando, preparando etc… Então você veja que
parece ter sido uma coisa feita nesse último período, ou talvez até na última hora.
Então esses são alguns questionamentos que a gente traz para o debate.
Vejam, me parece que nós não temos condições, não temos a chamada
“obrigatoriedade” de votar essa proposta por conta da Emenda Constitucional 103, esse
é um tema que eu questionei naquele meu primeiro ponto de fala e volto a questionar:
não está comprovado o déficit atuarial do nosso fundo previdenciário e no caso do fundo
financeiro, inclusive, no próprio fundo previdenciário há falas dos procuradores, em nome
do prefeito, no Tribunal de Contas, em relação a isso, e no caso de fundo financeiro não
há que se falar disso, até porque nós temos que estudar melhor qual é a
responsabilidade do Executivo, de fato, em relação ao fundo financeiro, como foi
discutida quando foi criado o próprio Camprev e que foi criado o fundo.
Então eu acho que são essas algumas questões que eu gostaria de trazer.
Em alguns momentos da apresentação, me parece que a vontade que o prefeito
teve em 2016, e que foi derrotado na Justiça, de praticamente para fundir os dois
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fundos, me parece novamente nos argumentos apresentados, o que a Justiça já proibiu,
no próprio Tribunal de Justifica. Então são questões que precisam ser melhor discutidas.
E por último, senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte: eu gostaria que
a partir do artigo 132, do nosso Regimento Interno, propor que após a fala dos
vereadores, eu gostaria de ouvir que fosse lido o requerimento que foi feito pelo servidor
desta Casa, doutor Sidney, sobre os questionamentos feitos aí; eu vi que você falou que
recebeu esse requerimento, mas eu gostaria que fosse feita a leitura a partir do artigo
132, inciso VII, que prevê essa possibilidade de a gente poder conhecer melhor os
questionamentos feitos, após a fala dos nobres colegas vereadores.
Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Gustavo
Petta, eu, antes de passar a palavra para o presidente, o arrazoado do Sidney está aqui
em minhas mãos, eu vou fazer, sim, a leitura dele na realidade, mas ele põe
considerações, ele não faz nenhum tipo de requerimento a princípio, mas eu não tenho
problema algum de fazer a leitura e antes porém para em face das suas argumentações
e ponderações eu passo a palavra para o presidente.
Pois não, Marionaldo.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Nobre vereador Gustavo Petta,
primeiro quando nós estamos falando, nós não estamos falando de fundo, fundo
previdenciário e o fundo financeiro, ele pertence ao regime de previdência, então não dá
para dissociar, foi isso que foi colocado aqui.
Nós apresentamos aqui o relatório e só para corrigir… quando o consultor falou
aqui, é que ele estava à noite ajustando as transparências, as lâminas, o estudo não foi
feito durante a noite, o estudo ele está… Há um ano, nós estamos fazendo o estudo para
apresentar aqui nessa Câmara um plano de sustentabilidade, e ele está utilizando parte
do estudo dos elementos que são importantes para o debate aqui para poder agregar na
discussão da alíquota que sobreveio em meio à discussão do plano de sustentabilidade
que nós estamos discutindo há um ano.
Então nós não estamos falando de fundo, o fundo, ele faz parte do regime de
previdência, fundo superavitário. Como nós falamos aqui, ele não representa 10% do
déficit que nós temos.
Então o que nós colocamos no debate, que nós trouxemos aqui, são elementos
para poder dizer, vocês, vereadores, para ter tranquilidade de votar e a reforma da
previdência não é aqui, ela já… essa fase já aconteceu lá atrás, ela já vem imposta para
nós, servidores públicos, e é isso que nós estamos trazendo nesse debate.
Então eu gostaria até… tiveram algumas observações, pedir para o Fernando
poder fazer as considerações que foram pertinentes com relação à questão atuarial para
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poder… talvez o senhor não deve ter ouvido a fala nossa aqui do impacto da questão
financeira… o que é que vem a ser atuarial e o que vem a ser financeiro.
SR. FERNANDO RODRIGUES: O que eu posso dizer é, primeiro, que o estudo
que nós estamos desenvolvendo ele está baseado em um levantamento histórico, a
gente chama até da arqueologia do dado da informação. Então, todos os trabalhos que
nós apresentamos aqui vocês podem perceber que ali houve uma evolução, e esses
dados eles são publicizadas no site da Secretaria Nacional de Previdência: entrou lá —
previdencia.gov.br — entre previdência pelo servidor, você vai ter um espaço lá e coloca
o município de Campinas, você consegue, em tempo real, verificar o último estudo
atuarial, os estudos realizados nos últimos dez anos e também a política de investimento
e o que foi realizado de investimento nos últimos... no último mês, porque são diversos
demonstrativos que eles são publicizados. Essa é a primeira questão.
A segunda… Então, portanto, o trabalho que nós fazemos é um trabalho de
referência, nós fizemos um trabalho em São Paulo, fizemos esse trabalho em outros
entes da Federação, município de São Paulo, e a gente tem uma metodologia, e essa
metodologia é fazer o levantamento previdenciário e colocar as informações em um
padrão que ele seja passível de alguns argumentos que são levantados.
Não é um argumento, como disse a vereadora, as fontes que estão apresentadas
aqui a gente buscou todos os dados no Portal de Transparência ou no Ministério da
Previdência, então nós buscamos informações públicas. Então, os dados aqui
demonstram, desde de 2004, quando foi criado o regime próprio, o município de
Campinas informa lá na Secretaria de Previdência que o regime previdenciário, é
importante saber que lá na Previdência eles não verificam apenas um fundo e o outro
fundo, é o número... apresenta-se os dois números de cada fundo, mas é o número
consolidado, como nós dissemos aqui, o regime é o regime próprio de Previdência, não
existe um grupo privilegiado e um outro desprivilegiado, são dois grupos que compõem o
regime próprio de Previdência e os dados que nós levantamos aqui eles têm acurácia
técnica e a gente confia que as informações aqui são bastante consistentes para tomada
de decisão.
Então, para fazer encaminhamento da proposição de aumento da alíquota aqui,
basta, segundo o nosso entendimento, o estudo atuarial anterior que demonstre o déficit
e mais o estudo de impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal.
E essas informações, pelo que eu olhei do projeto de lei, estão consolidadas e
estão aptas à tomada de decisão, mas sempre que necessário ela poderá ser
complementada com mais dados, como eu disse, o número oficial é [R$] 27 bilhões, mas
o estudo atuarial que a Fipe desenvolveu mais recente já aponta o número de [R$] 31
bilhões.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado,
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[ininteligível].
Vereadora Mariana Conti, eu vou fazer uma indagação, a vereadora se inscreveu
pela ordem, como também o vereador Rodrigo da Farmadic, mas eu tenho inscritos
vereadora Mariana Conti e vereador Rodrigo da Farmadic, o vereador Pedro Tourinho e o
vereador Luiz Rossini é para se manifestarem, se Vossas Excelências concordarem, eu
passo a palavra para ambos, depois devolvo a palavra para Vossas Excelências.
Então, pois não. Pela ordem, vereadora Mariana Conti.
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: É dez segundos, presidente.
Eu apresentei aqui uma série de argumentos, argumentos que estão baseados em
questões técnicas, em leitura, em estudo, e não é proselitismo político. Então, eu
gostaria de solicitar para o presidente do Camprev, o Marionaldo, que respeite, não é
porque os argumentos vão contra às opiniões e o contraditório com o que o senhor
coloca que isso se torna menos qualificado, nós estamos discutindo trabalho, seriedade,
dedicação e responsabilidade com o cargo público que eu assumo.
Aliás, eu acho muito típico que o argumento de uma mulher seja desqualificado
como sendo não técnico, não válido e apenas proselitismo político.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereadora
Mariana Conti. Fica aqui consignada a sua palavra pela ordem.
Eu passo a palavra de imediato para o vereador Pedro Tourinho. Por gentileza,
vereador Pedro Tourinho.
Antes, porém, como fiz com o vereador Gustavo Petta, nós nos conhecemos há
aproximadamente oito anos, vivemos aqui dentro desse Plenário. Se em algum momento
eu esgarcei nas considerações iniciais, eu, mais uma vez, peço desculpas. Porque lógico,
foi do embate, o momento é um pouco tenso, mas receba aqui as minhas desculpas,
porque esse não é o meu objetivo, jamais será, e Vossa Excelência tem pleno
conhecimento da convivência muito positiva que temos aqui nessa Casa.
Vossa Excelência tem a tribuna virtual por cinco, se necessário mais cinco
minutos, se não for tempo suficiente, fazendo as indagações, respondendo se o senhor
vota depois no vereador Luiz Rossini. Por gentileza.
SR. VEREADOR PEDRO TOURINHO: Bem, muito obrigado, senhor presidente.
Quero começar dizendo que esses tipos de embate que acontecem aqui na Casa são da
natureza da Casa, tem hora que a gente se esquenta mais, mas o importante é que
nesse momento a palavra está garantida a todos, foi feita a apresentação das falas do
público.
A gente ainda compreende que esse modelo de participação, vale dizer, é um
modelo que limita a possibilidade da participação das pessoas e entra, inclusive, em
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contradição com o decreto que estabelece como são as audiências e tudo.
Mas esse não é o tema da discussão nesse momento, então essa é a minha
opinião. E eu… mais alto? Está muito baixo? Eu vou trocar de microfone aqui para ver se
melhora. Está dando para me ouvir agora? Melhorou quando eu falo mais alto? Ok.
Perfeito.
Mas enfim, feito eu disse, essa é a nossa opinião a respeito dessa temática, a
gente já votou contrariamente a realização dessa audiência. E acho… o que eu quero
falar agora…
Primeiro eu queria também pedir ao… tanto ao Marionaldo, que é um conhecido
também de longa data, um ex-militante do movimento sindical, que já esteve em outras
posições distintas que hoje ocupa nessa trincheira da discussão sobre a política pública,
que realmente não desqualifique a fala de um vereador como o proselitismo, ou de
alguma maneira buscando minimizar o valor dos argumentos que aqui são apresentados,
porque essa é uma Casa que debate politicamente as questões, com as suas
consequências, com o seu histórico, e que debate tecnicamente.
Todos os argumentos aqui apresentados pelos senhores e por nós aqui são
técnico-políticos. Nós temos aqui elementos que nos fazem ler, entender, que por
exemplo, feito foi dito, eu leio sempre as atas do Conselho Municipal de Previdência, e de
fato, até recentemente, até a última reunião, não tinha nenhum argumento, nenhum
estudo, esse estudo da Fipe estava indisponível.
Então imagina só como é que se constrói um processo de debate público quando
você tem um conselho que é um órgão que tem um papel central na gestão democrática
de um fundo que é público, o Marionaldo mesmo falou.
O Marionaldo passará enquanto gestor do Camprev, e eu passarei enquanto
vereador dessa Casa. Eu sou servidor, como o Marionaldo também é, nós estamos
falando da nossa aposentadoria aqui, e de um direito que ele está, de todas as formas,
implicado com a nossa capacidade da nossa Rede, de atrair profissionais para trabalhar
na nossa Rede, de garantir que os profissionais vão ficar tempo suficiente para que eles
possam ser formados e articulados dentro de uma lógica de serviço público, que é algo
que demora para que a gente possa produzir efetivamente.
O serviço público não é igual o serviço do setor privado, então os profissionais
demoram anos para que o [ininteligível] do serviço público de fato seja constituído. A
nossa Rede hoje se beneficia de uma construção de longa data que se deu a partir
dessas condições.
Então, o fato é que há um entendimento, por exemplo, de que existe uma
diferença do que é déficit atuarial e o que é déficit financeiro, por exemplo.
Eu estava assistindo antes dessa audiência aqui um debate do Tribunal de Contas
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do estado de São Paulo, em que eram apresentados elementos relativos a questão das
soluções para os problemas dos fundos.
E é muito interessante que é apresentado exatamente essa distinção, entre o que
é que é déficit atuarial e o que é déficit financeiro. É lógico, vai depender de como a
gente quiser interpretar. Tudo é déficit atuarial, porque se tem déficit é tudo atuarial.
Porém, há deficits que são deficits que são a todo ano reavaliados.
Por exemplo, essa questão do… o problema que a gente as vezes trata as
questões relativas ao ente município como se fossem questões de governo. As relações
que são estabelecidas na aposentadoria dos servidores elas não são relações que são
estabelecidas com o governo, mas sim com o estado, com o ente município.
Cada servidor que depositou, R$ 1 que fosse, nos fundos que este ente, o
município, já constituiu para garantir suas aposentadorias, estava partindo do princípio
de que as regras no momento da sua contribuição iam ser preservadas; depois a gente
não entende as críticas que existem, por exemplo, a fragilidade da contratualidade das
relações do nosso país por exemplo. Isso demonstra uma fragilidade muito grande.
O que aconteceu com o IPM, para dar um exemplo, é uma situação muito bisonha
porque na verdade a Prefeitura ao optar por incorporar os valores do IPMC e o
patrimônio do IPMC, que não era um patrimônio desprezível, a Prefeitura, sim, assumiu
para si a capacidade que ela teria e a responsabilidade com os servidores, um contrato
efetivamente foi estabelecido ali entre os servidores e a municipalidade.
Esse contrato foi revisto e, a meu ver, revisto positivo e favoravelmente ao
servidor, quando da criação do Camprev, da questão da segregação das massas, que é
uma estratégia para resolver o déficit financeiro que estava estabelecido e permitir que
não houvesse a continuidade desse déficit e até, pelo menos, dezembro de 2016, para
nós estava muito claro que o fundo previdenciário era um fundo saudável, um fundo que
teria a capacidade de resolver o seu… o problema da aposentadoria do município no
longo prazo, porque no longo prazo o déficit financeiro, na verdade… o déficit que existe
no fundo financeiro tende a diminuir o seu impacto na vida pública municipal, à medida
em que a população dos que forem se aposentando for ficando mais velha etc e tal, eu
estou falando…
Claro, quando a gente fala de aposentadoria, nós estamos falando de 30, 25, 40
anos, feito foi dito aqui na apresentação, faço projeções até mesmo para 70 anos e é
desse tipo de responsabilidade que a gente precisa dizer que o município tem a
capacidade de arcar.
Então agora apresentar com base nos mesmos argumentos que foram
apresentados, inclusive, em 95, a Prefeitura vai perder o seu certificado etc e tal, quando
o Brasil inteiro vive uma situação de absoluta calamidade.
É uma situação… o Brasil, não, perdão, o mundo… existem previsões de reduções
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no Produto Interno Bruto de várias nações da ordem de mais de 10%, em alguns lugares
fala-se de 20% de redução do Produto Interno Bruto em certos países esse ano por
causa de uma situação sui generis que não aconteceu nada parecido, eu diria, desde a 2ª
Guerra Mundial do planeta.
Então prever agora aumento de oneração, aumento de gastos etc e tal é uma
situação a meu ver absolutamente equivocada.
Eu tenho convicção… para mim está muito claro, que existe uma resolução do
governo que é de passar esse projeto [ininteligível] agora para assegurar que vai entrar
em conformidade com o que está na legislação federal, o prefeito Jonas Donizette… É
indiscutível que ele é um entusiasta dessa medida, ele foi o porta-bandeira dessa medida
em todo o Brasil, ele, como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos.
Eu acho que eu, como vereador de oposição, quero fazer um elogio ao prefeito
Jonas Donizette pela atuação que ele tem tido no embate com as medidas
absolutamente psicopatas do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente[sic]
Jonas Donizette tem tido bom senso e proposto de forma acertada medidas para
enfrentar os equívocos na gestão dessa crise que o Jair Bolsonaro tem feito, mas
indiscutivelmente também o prefeito Jonas Donizette é uma das figuras que ajudou a
aprovar essa reforma da previdência em âmbito federal, ele tem uma importante
responsabilidade nesse sentido.
Então para mim essa convicção e essa pressa em assegurar essa votação também
passa por uma orientação, uma decisão política do prefeito Jonas Donizette, que vai
passar inevitavelmente, nesse sentido, como um legado junto ao serviço público
municipal similar ao que infelizmente ficou associado ao Magalhães Teixeira, que foi um
prefeito de quem se tem muitas boas lembranças, muita gente em Campinas, mas que
com o serviço público municipal cometeu esse grave erro de desmontar e incorporar os
valores do Camprev. O prefeito Jonas, certamente, o seu legado vai ficar
indiscutivelmente manchado com essa posição.
Eu tenho a expectativa de que as ações propostas por nós, vereadores, e por
outros agentes públicos como sindicatos e organizações, consigam sustar a tramitação e
a aprovação desse projeto; e eu gostaria que os vereadores tivessem esse bom senso
junto conosco aqui para que a gente ponderasse mesmo a gravidade de fazer isso
quando a gente já tem dezenas de servidores públicos afastados por infecção pelo Covid
e provavelmente muito servidores públicos municipais… Alguns quer dizer, podem,
inclusive, perder suas vidas no transcurso dessa epidemia, esse tipo de situação é
muito… eu diria dramática em votar esse tipo de coisa aqui agora é muito infeliz.
Então eu espero que a gente possa, de fato, evitar que esta afronta contra quem
salva vidas nesse momento se dê dessa maneira.
Muito obrigado. Eu acho que não tenho nenhuma pergunta aos colegas aqui que
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estão… ao Marionaldo, ao secretário Panutto, porque efetivamente a vereadora Mariana
Conti, o vereador Gustavo Petta, já fizeram várias colocações, acho que seria muito
importante depois as considerações do Sidney serem publicadas também.
Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereador
Pedro Tourinho.
Passo a palavra ao presidente do Camprev, Marionaldo, para as considerações
que ele entender necessárias em face das suas ponderações.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Vereador Pedro Tourinho, primeiro
gostaria de… no momento em que nós debatemos foi apresentada aqui, sim, a
diferenciação entre déficit atuarial e déficit financeiro. Então, nós nos esmeramos aqui
para poder colocar luz nessa confusão que é... o que é que vem a ser déficit atuarial e
déficit financeiro. Então, nós colocamos aqui o debate bastante claro, como foi dito pelo
presidente aqui, esses elementos eles passam por uma audiência pública, passam a
constar aí nessa ata, e de domínio público naturalmente.
A gente... o Camprev, como eu falei aqui e registrei, o Camprev, na tua
modelagem, ele foi produto do programa de governo do Partido dos Trabalhadores, que
o senhor representa tão bem, e acertadamente. Só que naquele momento, não podemos
esquecer, e para quem está historicamente acompanhando essa discussão
previdenciária, naquele momento foi feita a segregação de massa, só que não foi
apresentado um plano de amortização do déficit já anunciado, o Camprev ele já nasceu,
como nós apresentamos aqui, com um déficit atuarial de… perto de R$ 4 bilhões.
Então, essa discussão do Camprev ela chega em um patamar agora em 2020
em que o Camprev chegou... ele é o terceiro orçamento do município de Campinas, hoje
o município de Campinas tem no seu orçamento a Secretaria de Saúde como primeiro
colocado, com [R$] 1,5 bilhão do orçamento anualizado, a Secretaria da Educação com
um R$ 1,3 bilhão ou duzentos milhões de reais para a Secretaria de Educação, e logo em
seguida veio o Camprev, o Camprev… o orçamento do Camprev para 2020 é de R$ 1,1
bilhão, e o que é que vem a ser isso? Boa parte dele é custeio, custeio de aposentadoria,
de pensões e aposentadoria.
No ano de 2019 nós fechamos o gasto previdenciário em R$ 850 milhões — eu
não estou guardando agora, depois de cinco horas não guardo os números — mas... E o
que foi arrecadado dos servidores, do patronal, dos entes, da Câmara Municipal, da
Setec, da Fumec, da Prefeitura, foram arrecadados por volta de R$ 260 milhões, logo a
Prefeitura teve que fazer um aporte de R$ 600 milhões para poder cobrir o déficit.
Então, vereador, assim como o senhor, também sou servidor público, e o debate
que nós estamos promovendo aqui, o que está sendo promovido, é assim, nós
precisamos buscar alternativas, nós precisamos buscar a sustentabilidade desse regime,

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
117 de 137

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27063-3944 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

C
M
C
T
R
A2
02
00
00
01

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 8ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 10h02,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação
Remota da Câmara Municipal de Campinas

que não foi feito, no período de transição, quando foi criado, não apresentou um
programa de transição tendo em vista já o déficit anunciado naquele momento.
Então, hoje, 15 anos depois, o adolescente, o Camprev, com 15 anos de idade,
cresceu, ele tem 15 anos e ele tem um tamanho, é do déficit atuarial, como nós falamos,
que a municipalidade precisa já fazer um colchão para poder bancar em R$ 27 bilhões
aquele fundo financeiro.
Se eu não me engano, o senhor faz parte, assim como eu, do fundo financeiro. E
logo, o fundo previdenciário é aqueles que entraram a partir de 2004. Esse também ele é
superavitário, mas eu não posso tratar fundo previdenciário e fundo financeiro
separadamente, porque é um sistema, ele é solidário, como foi colocado aqui, segundo o
art. 40 da Constituição Federal.
Então, o debate que nós estamos promovendo aqui é para poder dizer que nós
temos um problema sim, esse é um problema nosso e do município de Campinas e de
todos os atores da municipalidade, sim, servidores... O que nós queremos é garantir a
aposentadoria sua, minha, de quem já está aposentado e quem vier a se aposentar, nós
temos que garantir isso. Mas, hoje, nessa escalada, nessa escalada que nós temos aqui
da questão financeira.
Então nós estamos hoje com o terceiro maior orçamento do município de
Campinas voltado para a previdência dos servidores, e nós temos que buscar alternativa.
Existem alternativas. Esse é o trabalho que nós, justificando aqui, que nós fomos
buscar através da Fipe, da Universidade de São Paulo, de um braço altamente
inteligente, técnico deles, para a gente trazer. Qual é a solução que nós temos? Nós
temos um problema. Mas e daí? Como que nós vamos buscar agora a solução do
problema? É para isso que nós trouxemos a Fipe.
E os senhores serão convocados para poder nos ajudar também a aprovar aqui
o plano de sustentabilidade para a geração atual e a geração futura desses perto de 14,
15 mil servidores que eu e o senhor faz parte, que é o do fundo financeiro, e que nós
temos que buscar alternativa.
Lógico que em meio a isso, naquele momento, até o final do ano passado, existia
uma Portaria 403 que não permitia você fazer uma série de coisas. Só que veio a
Portaria 464 e ela estabelece para nós alternativa, soluções, e foi nesse… nessa abertura,
nessa porta aberta, que nós fomos buscar a Fipe para nos auxiliar a buscar
sustentabilidade do regime de previdência.
É isso que nós vamos fazer, nós não vamos passar a marcha, nós temos que vir
aqui debater com vocês, e nós debateremos o plano de sustentabilidade desse regime.
Nós não estamos escondendo nada, nós precisamos fazer a transição. Nós
precisamos entender o quanto o regime, ele… se nada for feito, se nós não fizermos
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nada, ele sim… aí nós vamos estar disputando verbas daqui a pouco com a educação e
com a saúde, e isso não é saudável e não queremos isso.
O funcionalismo não quer isso. Nós queremos que a municipalidade apresente… e
é isso que nós vamos apresentar para o prefeito, para o atual prefeito.
E esse debate não se esgota aqui, vereador. Nós teremos, brevemente, uma
eleição municipal, com certeza, para os candidatos que vão disputar lá o Palácio dos
Jequitibás, vão ter que colocar esse ingrediente na mesa, não só área de saúde,
educação, segurança pública, vai ter que colocar o debate sobre a previdência, porque
senão o próximo prefeito que assumir em 2021… eu não estou fazendo terrorismo, são
os números, é o que nós já convivemos com isso.
O próximo prefeito ele já vai sentar para poder, no 1º de janeiro, com um déficit
de R$ 800 milhões que ele vai ter que debater, ele vai ter que resolver esse problema
logo dia 1º de janeiro, ele vai ter que sentar sobre esse problema, que é do município de
Campinas.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Passo a palavra,
secretário Peter, que tem algumas considerações a respeito.
Por gentileza, secretário.
SR. PETER PANUTTO: Sobre a intervenção do… sempre contribuindo o vereador
Gustavo Petta com as suas colaborações. Só uma observação: o estudo que Vossa
Excelência disse que seria, em tese, 2009, na verdade está encartado aqui aos autos, fls.
240 e seguintes. Ele tem data de abril de 2019, com data-base de 31/12/2018.
Então só retificando, está aqui à disposição de Vossa Excelência para conferência.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Na sequência passo…
obrigado pelas considerações e pela ponderação, secretário.
Passo a palavra para o líder do governo, vereador Luiz Rossini. Vereador Luiz Rossini,
Vossa Excelência tem a tribuna por cinco minutos, se houver necessidade mais cinco,
para as suas considerações e indagações se necessário for.
SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Obrigado, presidente. Cumprimentá-lo aí pela
condução da audiência pública, cumprimentar o secretário Peter Panutto, presidente do
Camprev Marionaldo, e os consultores da Fipe, doutor Fernaldo e doutor Euclides.
Primeiramente já foi mencionado, mas hoje é o Dia Mundial da Saúde e Dia do
Jornalista. Então aqui eu cumprimento esses profissionais que nesse momento de crise,
de pandemia, estão cumprindo uma função importantíssima para enfrentamento dessa
situação que estamos vivendo.
Eu fui também, tenho sido questionado, e eu vi que muitos posicionamentos de
servidores que participaram aí da discussão falaram um pouco da falta de sensibilidade
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de trazer essa discussão nesse momento.
Certamente nenhum de nós gostaria de estar debatendo esse assunto agora.
Estamos fazendo… usando a tecnologia dada uma imposição que está colocada por conta
dos prazos estabelecidos pela medida provisória… Na verdade, pela Emenda
Constitucional 103 e depois a sua regulamentação.
Eu acho que isso está mais do que claro, foi dado um prazo para que os
municípios do país inteiro aplicassem as determinações da reforma previdenciária
nacional.
Se houve uma maldade, essa maldade foi praticada pelo Congresso Nacional, que
quando a gente aprovou, depois o presidente da República editou a medida
provisória[sic] 103, só já definiu a alteração da alíquota para o regime próprio federal
dos servidores federais, e mandou para o município esse abacaxi de ter que também…
Agora não é aprova se quer, é praticamente homologar, porque a decisão está
tomada, ou passa, nesse caso, pelas condições já colocadas... a contribuição, a taxa de
percentual de 11 para 14%, ou vai sofrer as consequências e os prazos estão aí
colocados.
Eu, conversando com muitos servidores e aposentados… Daí eu queria falar um
pouco para o presidente Maironaldo, que eu percebo que há muita incompreensão por
parte dos servidores e dos aposentados sobre o que é o Camprev, para que está
acontecendo com o Camprev, e essa dúvida se tem déficit… não sei… tem déficit, é uma
coisa real que circula no boca a boca dos servidores.
Apesar de que eu ouvi na apresentação dos consultores da Fipe, fizeram uma
referência que esses dados do relatório estavam disponibilizados no site do Camprev. E
eu entrei no site do Camprev e o relatório está lá já disponível, não sei nem de quando,
que apresenta os dados e, na verdade, fala do fundo financeiro, apresentando o
resultado de uma auditoria feita e foi apresentada em abril de 2019, que fala que o
fundo financeiro, resultando em um déficit atuarial de R$ 27.333.000.000, então já
aponta o déficit atuarial do fundo financeiro.
E em relação ao fundo previdenciário, consta que há um superávit atuarial de
R$ 116 milhões e aí como o presidente do Camprev disse agora, na verdade, o sistema,
juntando os dois fundos, ele é deficitário.
Então eu acho que está demonstrado que realmente o sistema é deficitário,
portanto nos enquadramos no dispositivo que obriga que a alíquota mínima seja de 14%.
Mas agora eu queria... presidente Marionaldo, em algumas falas, em algumas
manifestações de vereadores, foi falado aí de “gestão desastrosa” do Camprev. Essa falta
de conhecimento de muitos servidores e aposentados do funcionamento do Camprev, às
vezes falas como essa contaminam, distorcem o entendimento e as pessoas ficam
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achando que lá está uma baderna.
Eu queria perguntar o seguinte: como é que é feita a gestão do fundo
previdenciário pelo Camprev? O presidente do Camprev ou o prefeito tem poder e
autonomia de determinar como aplicar aquele recurso? Como é que são adotadas
medidas de transparência, gestão e controle do Camprev?
Eu só faço questão de falar isso, talvez o projeto nem era para discutir isso nesse
momento, mas como isso veio à tona, eu acho que a gente já podeira pontuar isso.
Uma outra pergunta que eu queria fazer para o presidente é assim: a contratação
da Fipe pelo Camprev, foi aprovada pelo Conselho de Previdência? Existiu em algum
momento em que os dados do déficit previdenciário, financeiro, atuarial, foi aprovado por
Conselho de Previdência?
E uma última pergunta para deixar claro, porque parece que ficou meio nas
entrelinhas, mas isso não está ainda bem reforçado aí nas falas. Está dizendo que nós
temos que aprovar até 30 de abril, por conta de cumprir a noventena que o prazo de
aplicação dos descontos seria a partir de 1º de agosto.
E se o município resolver não fazer isso? O que é que acontece? Pontualmente o
que é que... Quais as consequências, penalidades se o município não aprovar essa
alteração da alíquota nesse período que está colocado? Lembrando, já foi dito aqui, mas
é bom repetir que há um apelo do prefeito Jonas Donizette, como presidente da Frente
Nacional de Prefeitos, para sensibilidade do governo federal e da Secretaria Nacional de
Previdência para postergação desse prazo de votação, de aprovação desses prazos
colocados. E há o nosso compromisso aqui que se houver essa dilação de prazo, nós
também suspenderemos aqui o processo de votação e obviamente abriremos mais
momentos de discussão.
Mas, eu acho que esses esclarecimentos da gestão do Camprev e das
consequências e se o conselho previdenciário… de previdência aprovou a contratação da
Fipe, se tem conhecimento do Deficit Previdenciário e, por último, as consequências se
não aprovarmos essa medida, para deixar bem claro o que é que nós estamos tratando.
Lembrando, olha, só mais uma… eu quero parabenizar os expositores da Fipe
pela clareza, pela objetividade e pela profundidade como apresentaram as questões,
confesso que fiquei assustado de saber o tamanho e a gravidade do problema que nós
temos pela frente. Certamente, só essa alteração da alíquota não é a solução, a
equalização da sustentabilidade do Camprev, nós vamos ter outros momentos voltados
[ininteligível], mas me pareceu — me pareceu não — foi um estudo... uma apresentação
que mostra muito conhecimento técnico, legal, econômico, atuarial, eu acho que está
muito bem embasado, me convenceu, e mais do que isso, me deixou muito preocupado,
e a gente tem que tratar isso com a responsabilidade que o assunto requer.
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Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereador
Luiz Rossini.
De imediato eu passo a tribuna... a palavra ao presidente do Camprev, senhor
Marionaldo, para suas considerações, em virtude dos posicionamentos do líder de
governo.
Por gentileza, Marionaldo.
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Vereador Luiz Rossini, obrigado aí
pelas considerações. E ela é oportuna para a gente dizer para aqueles servidores que
faltam esclarecimento e na tua fala você deixou bem claro e é verdade, eu também,
quando assumi o Camprev em maio de 2018, eu fiquei igualmente assustado com o que
vem a ser o Regime de Previdência do Município de Campinas.
Então, naquele momento, olhando para os nossos quadros, para as nossas... o
tamanho e da complexidade que é a questão previdenciária, que não é um tema afeito a
leigos, eu, naquele momento, solicitei, sim, ao conselho de previdência nosso, Conselho
Municipal de Previdência… o CMP nosso, Conselho Municipal de Previdência, autorização
para poder contratar uma consultoria para poder fazer um diagnóstico, apresentar para
nós quais são os problemas e também buscar soluções para o nosso regime de
previdência.
Isso só me... eu também estive visitando, fui visitar Goiânia para conhecer,
porque Goiânia é uma cidade quase que parecida com o município de Campinas, 1,5
milhão de habitantes, e que tem o número de funcionários... nós fomos conhecer lá o
plano que eles buscaram para poder buscar alternativa... solução para o sistema
previdenciário dele.
Então, eu fiz um... na ocasião, uma solicitação ao CMP pedindo autorização e o
CMP, que há muito tempo também está debruçado sobre essa questão previdenciária
que é bastante ostensivo, nos cobra sistematicamente os gestores do Camprev, eles
autorizaram, houve uma autorização da consultoria, de contratação da consultoria, nós
contratamos.
E, naquele momento, o argumento que eu utilizei foi com o advento da Portaria
464 de 2018, que ela estabelecia para nós parâmetros de como buscar a solvência,
buscar a solução para o regime de previdência. E o CMP, ele, naquele momento,
entendendo e achando oportuno, me autorizou a contratar uma consultoria, e nós fomos
buscar o que há de melhor no mercado.
Hoje nós estamos contando aqui não é simplesmente... nós estamos falando com
o doutor Fernando, doutor Euclides, mas tem muitos técnicos envolvidos da Fipe nos
auxiliando para poder buscar alternativa do nosso Sistema de Previdência Municipal de

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
122 de 137

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27063-3944 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

C
M
C
T
R
A2
02
00
00
01

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 8ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 10h02,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação
Remota da Câmara Municipal de Campinas

Campinas.
O trabalho que foi apresentado, é parte do trabalho aqui, ele só trouxe para poder
justificar aqui a questão da alíquota, mas ele virá robusto… um trabalho robusto para um
plano de sustentabilidade que esse governo vai apresentar para a geração atual e para o
futuro.
Então, houve, sim, autorização do CMP, foi consultado e eles autorizaram de
forma… porque o CMP, é ele quem delibera, ele está debruçado lá, todos os dados
atuariais. Quando a gente fala de déficit atuarial e déficit financeiro, nós temos que
submeter, sim, ao CMP e ano a fio isso é submetido ao CMP: eles recebem os estudos
que são apresentados, os ordinários, e nós apresentamos, eles aprovam, isso é remetido
para o Ministério da Previdência e lá o Ministério tem todos os dados nossos aprovados
pelo CMP e pelo Tribunal de Contas também, que nós temos que prestar conta.
Com relação a uma questão, também, que é a questão de investimento. Eu vou
pedir aqui só uma ajuda para poder só me ajudar aqui dos outros questionamentos que,
às vezes, eu me pedir em algum questionamento.
A questão dos investimentos, nobre vereador, ela se dá através de uma política
de investimento, existe um comitê de investimento onde esse comitê, ele analisa os
melhores produtos dentro do regramento que é permitido pela CVM, Comissão de
Valores Mobiliários, e pelo Ministério da Previdência qual o melhor produto que não
atende buscar no mercado para poder captar mais recursos dentro da meta que nós
temos que bater, isso não tem interferência de presidente, isso tem uma diretoria
financeira que ela é corresponsável por isso e ela é eleita pelos servidores, é aprovada,
os servidores elegeram esse diretor.
Eu, lá no Camprev, nós tem uma diretoria administrativa, previdenciária e
financeira eleitas pelos servidores. Eu sou nomeado pelo prefeito, eu, como servidor, eu
sou nomeado pelo prefeito para poder presidir, mas a questão financeira, ela tem um
presidente… ela tem um diretor financeiro, tem um comitê de investimento, tem uma
política de investimento que é aprovada pelo CMP e isso é submetido ao Ministério da
Previdência sobre os investimentos que a gente faz, então isso… A única interferência
que há é técnica. Nós temos economista, hoje, no Camprev, que cuida disso
diuturnamente, dos nossos investimentos.
No ano passado, senhor vereador, ela comemorou bastante porque no ano
passado nós superamos, e bem, a meta, só que este ano, com essa questão, ela está
preocupada se a gente vai conseguir bater as metas, uma questão circunstancial de
mercado.
E nós temos o PAI — o PAI —, que é o Plano de… desculpa, me falhou a sigla, é a
política de investimento do Camprev, isso nós temos que seguir esse… nós temos que
seguir porque isso é aprovado pelo Conselho de Previdência Municipal.

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
123 de 137

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27063-3944 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar

C
M
C
T
R
A2
02
00
00
01

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Transcrição da 8ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 10h02,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação
Remota da Câmara Municipal de Campinas

Então, vereador, isso não sai da presidência, isso tem todo uma liturgia de como
fazer o investimento, tem todo o regramento estabelecido que nós temos que seguir
enquanto gestores sob pena de responder por isso, então é isso não tem interferência, a
não ser a interferência que há simplesmente de análise técnica para poder verificar qual
o melhor investimento que nós temos que fazer. E aí o senhor tem razão, servidor
público, e eu vou coloco nessa condição…
Até 2012, 2013, quando eu assumir a Secretaria de Recursos Humanos também
não tinha conhecimento que vem a ser, do que era a questão previdenciária, o custeio, o
gasto. Quando eu assumo a Secretaria de Recursos Humanos eu começo a me inteirar
disse depois o prefeito me manda, me recomenda a presidir o Camprev, foi ali que a
gente começa a nos deparar com a realidade colocada para nós, servidores.
Não estamos aqui fazendo terrorismo, mas, vereador, nós estamos, assim… A
nossa missão, da atual gestão do Camprev, é a busca incessante pela sustentabilidade.
Hoje ele não é sustentável, ele impõe hoje ao cofre público um custeio de cobertura de
déficit na ordem de R$ 600 milhões e nós não podemos continuar com essa situação e,
para isso, nós contratamos a Fipe, para que ela possa nos auxiliar a ciência, o
conhecimento de inúmeros técnicos que estão atrás, estão nos assistindo aqui, agora,
daquilo que nós estamos falando.
Então nós estamos aqui neste debate e trazendo para os senhores vereadores,
que são representantes de células da sociedade, de toda a sociedade, e também
representam os servidores. Nós não viemos aqui trazer elementos, nós trazemos
elementos… nós viemos trazer elementos para o debate e tudo consciência, tudo
lastreado pela ciência, que a Fipe está nos assessorando.
Então, a questão da Previdência do município de Campinas, ela vai para além do
funcionalismo público, ela é um problema do município de Campinas e o município de
Campinas tem que tratar e é nisso que nós, a nossa governança, a nossa gestão está
debruçada para poder buscar as soluções para o nosso regime.
Eu não sei se ficou faltando algum elemento, vereador, da colocação que o senhor
me colocou.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Ah, sim. Fui alertado aqui das
consequências.
Ora, o município de campinas, ele, na medida em que ele tem uma certidão de
regularidade previdenciária… essa Certidão de Regularidade Previdenciária, ela é
expedida semestralmente. Para eu ter a Certidão de Regularidade Previdenciária, eu
tenho que cumprir com todas as minhas obrigações, seja investimento, seja governança,
e o município nunca ficou, deixou de receber a Certidão de Regularidade Previdenciária.
No país todo, Campinas sempre conseguiu ter administrativamente a certidão, e
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se a gente não… o dia que faltar a certidão… é como se fosse a CND, vai constar no
município, o município, como o nosso secretário de Assuntos Jurídicos bem expos aqui,
ele vai deixar de receber recurso para o município de Campinas, não é para os
servidores, é para o município de Campinas, é para a Câmara Municipal, para os demais
órgãos patrocinadores do Camprev. Então essa é uma implicação muito grande.
Então a busca da CRP, Certidão de Regularidade Previdenciária, isso é meta, é
obrigação nossa, que nós temos que fazer, a regularidade previdenciária, e a
regularidade previdenciária pressupõe a gente cumprir com um monte de pré-requisitos
junto aos ministérios, aos órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, o Ministério da
Previdência, o conselho nosso, cumprir com as obrigações para a gente ter a Certificação
de Regularidade Previdenciária para não penalizar o município, para que o município não
venha a ser penalizado com os investimentos na cidade.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, presidente
Marionaldo.
Eu quero me dirigir ao vereador Gustavo Petta.
Vereador Gustavo Petta, Vossa Excelência está me ouvindo? Por gentileza.
Vereador Gustavo Petta, está me ouvindo?
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Alô, alô. Vereador Marcos Bernardelli.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Está me ouvindo
agora?
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Eu não estou ouvindo. Eu vou tentar entrar
aqui pelo celular, que às vezes entra. Eu não estou ouvindo o áudio.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Está me ouvindo
agora?
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Espera aí.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vamos devagar.
Está me ouvindo?
Vereador Gustavo Petta? Está me ouvindo, vereador Gustavo Petta?
Está me ouvindo, vereador Gustavo Petta?
Está me ouvindo? Vereador Gustavo Petta?
Está me ouvindo, vereador Gustavo Petta? Ok?
Está me ouvindo agora?
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Alô. Agora estou.
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SR. PRESIDENTE
Gustavo Petta, Vossa Excelência
das considerações do Sidney
vereadores receberam todas as
recebeu?

VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Então, vereador
fez uma solicitação, que eu fizesse a leitura na íntegra
Costacurta. Eu quero crer que todos os senhores
indagações, inclusive as do Sidney. Vossa Excelência

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Recebi.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: As considerações
feitas pelo Sidney, elas são, evidentemente, subjetivas e elas propõe modificações de
redação no corpo do projeto de lei que foi apresentado. O que eu quero ponderar são
proposições que têm que, realmente, ser analisadas.
Eu vou deixar, se Vossa Excelência concordar, eu vou deixar uma cópia com o
presidente do Camprev, mas solicitar ao líder do governo que, junto ao governo, faça
análise, porque tem situações aqui que eu acho que precisam, sim, pelo menos, de uma
discussão porque, na realidade, o Sidney faz assim: “Mas porque não incluir isso?” ou
“Por que não incluir aquilo? Por que é que teve essa redação?” e faz uma sustentação até
com justificativa plausível.
Então, se Vossa Excelência… Como isso já vai ficar para os anais, estará no —
Como é que eu posso dizer? — encartamento de todo o processo, ficará público e
notório, se Vossa Excelência concordar — o vereador Pedro Tourinho acho que pediu
também, a vereadora Mariana Conti — eu encaminho para… em mãos, agora, para o
presidente com o compromisso do líder — olha, porque são situações que eu não quero
polarizar o que o conselheiro está propondo, porque se tiver que fazer alguma emenda
ou venha por todos nós ou venha pelo líder, então é uma questão técnica que nós temos
tempo suficiente para discutir — se Vossa Excelência, o vereador Pedro Tourinho e a
vereadora Mariana Conti, o vereador, o próprio líder de governo concordar, porque nós
estamos há 6 horas e 21 minutos nesta audiência pública.
Não tem nada aqui que possa afrontar quem quer que seja, são ponderações
pessoais, ponderações, eu repito, com fundo até de suporte, mas são posicionamentos
dele, do Sidney, e nós não vamos mudar o posicionamento dele se não tiver alguém que
suporte uma apresentação de emenda até para adequação de redação porque ele coloca
mudança de redação para isso, para aquilo outro, não tenho nada.
Se Vossa Excelência concordar, e se o líder concordar, hoje eu já faço o
encaminhamento para possamos encerrar porque esgotaram-se, não tem tem mais
ninguém inscrito, eu vou declarar encerrada esta audiência pública, só dependendo
dessa deliberação se Vossa Excelência concordar ou se tiver alguma outra a fazer.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Por que você não considera a possibilidade
de fazer a leitura?
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Não, eu posso fazer,
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mas ela já está pública, ela já foi encaminhada aos senhores e também foi encaminhada.
Mas como são situações de proposições, de mudança de redação, ou seja, eu tenho um
projeto de lei e o Sidney apresenta algumas adequações de redação dizendo: “Olha, aqui
pode ser dessa maneira”. Se você leu — eu li aqui, pelo menos… as três primeiras eu li
— a situação é até de esclarecimento e de modificação de redação. Agora, cabe. Se
quiser que eu faça a leitura, eu vou fazer a leitura. Mas a pergunta: O que adiantará as
perguntas? Olha, [ininteligível] está aqui. Agora, se conversarmos e a adequação da
redação surtir efeito, a emenda pode servir… pode ser subscrita pelo próprio líder do
governo. Pondero com Vossa Excelência.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Vereador Marcos Bernardelli, o que
justificaria a leitura do texto e dos questionamentos feitos pelo servidor Sidney é se elas
fossem também respondidas pelos convidados. Não sei se você pode, por exemplo,
pegar os principais elementos-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Não, eu vou fazer a
leitura.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Não, não precisa. Se não for o caso de fazer
na íntegra-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Não, eu faço a leitura.
Eu faço a leitura e, evidentemente… porque aqui tenho quase o conteúdo apresentado
pela consultoria, o Euclídes, o consultor Euclídes, ele faz, ele disseca cada ativo
apresentado da sua legalidade e da sua constitucionalidade.
O que o Sidney, o nosso amigo, o que o Sidney propõe é a adequação de redação
em alguns itens no entendimento dele como conselheiro. Eu não tenho nada a opor que
isso chegue a uma discussão para o próprio vereador Luiz Rossini, porque todos nós já
temos conhecimento, é público e notório, da redação, seria redundante fazer a leitura.
Mas, olha, não vai mudar nada, não vamos acrescentar nada. Como já está digitado e
está, que todas as perguntas que vieram, que foram feitas hoje, serão digitadas e
colocadas aqui dentro do procedimento.
Então, se Vossa Excelência concordar, para que não sejamos repetitivos, o
vereador Luiz Rossini, se ele aceitar essa incumbência de posse — porque ele já recebeu
também — faz a ponderação necessária junto ao governo: “Olha, aqui dá para
acrescentar esse item, sim. Olha, aqui dá, a participação do conselho foi excluída”,
[ininteligível], ou seja lá o que for, pelo menos formalmente nós temos condições,
depois, de dar uma resposta até para o público.
O vereador Luiz Rossini está pedindo a palavra. Se Vossa Excelência concordar
que eu passe a palavra para ele.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Vereador Marcos Bernardelli. Alô.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Oi, pode falar.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: É que o meu áudio está ruim aqui.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Pode falar.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Acho que pelo avançar da hora, e o meu
áudio também está aqui ruim, tudo bem. Nós respeitamos essa orientação para a gente
poder ir para outro ponto.
Agora eu queria, já que eu tenho essa oportunidade de, aqui, falar-SR.
PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Pois não.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Seguinte, eu só queria constatar que não
foi… eu não fui, fiquei contemplado com as respostas dadas em relação ao documento
que foi anexado — que eu não falei 2009, eu falei 2019 — porque os princípios que,
inclusive, mudados a partir da emenda constitucional não foram levados em conta nesse
estudo que foi apresentado em 2019, já que a emenda foi aprovada no final. Então, o
que está anexado ao processo não é o estudo da Fipe, é um estudo anterior-SR.
PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Pois não.
SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: --que não traz esses elementos novos.
Mas eu não fui respondido. Eu só quero aqui registrar que ninguém me respondeu
sobre isso.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Perfeito. Eu só…
Eu indago do vereador Pedro Tourinho… vereador Pedro Tourinho, está me
escutando?
Vereadora Mariana Conti, está me escutando?
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Eu estou te escutando.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: A minha ponderação
com o requerimento do vereador Gustavo Petta — e o vereador Luiz Rossini quer usar a
palavra “pela ordem” —, antes de encerrar esta primeira audiência quero passar a
palavra para ele porque todos nós já recebemos a considerações do Sidney.
Repito: li aqui quase todo o arrazoado, ele faz as considerações do conselho, faz o
pedido de mudança de redação, até de interpretação. Eu não tenho nada que obsta que
o líder assuma o compromisso de fazer a leitura: “Olha, aqui dá para adequar dessa
maneira. Olha, aqui não dá para adequar”, e essa emenda, porque o Sidney não fará
nenhuma emenda ao projeto, quem fará… ou vem do líder ou de nós, vereadores.
Então, o meu… desde que… Eu não falei com o vereador Luiz Rossini, quero ouvilo. Se o vereador Luiz Rossini concordar, se nós podemos encerrar esta primeira
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audiência de hoje, que nós temos mais uma, e o compromisso do vereador Luiz Rossini,
depois, de adequar, se vai ou não acolher, se vai ou não contemplar o que o Sidney
colocou, tem questões subjetivas, tem questões de entendimento dele, eu não vou me
furtar trazer. Mas quem poderá modificar o projeto de lei, a princípio, emenda nossa, de
vereadores, ou do próprio líder.
Então, vereador Luiz Rossini.
Por gentileza, vereadora Mariana Conti, a senhora está com a palavra.
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Veja, presidente, na verdade, a audiência
pública, o propósito dela é exatamente que esse debate possa ser ampliado para a
sociedade, que a sociedade possa fazer as suas considerações, inclusive sugestões de
alteração em que possa orientar e sugerir para o trabalho dos vereadores. Então eu
considero que seria importante neste momento, que a audiência é para isso, que se
apresente, então, os argumentos colocados por essa pessoa-SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Então eu vou fazer a
leitura.
SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: --que fez essa interação.
SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Por gentileza, passe a
palavra para mim.
“Sidney Vieira Costacurta, portador da cédula de identidade RG, nº ‘tal’,
inscrito no CPF/MF sob nº ‘tal’, servidor público efetivo desta Casa e
membro titular integrante do Conselho Municipal de Previdência, vem
respeitosamente à presença de Vossas Excelências, com o propósito de
contribuir para melhor adequar o atual Projeto de Lei Complementar
19/2020, aos ditames de ordem legal e constitucional, apresentar as
considerações que entende pertinente para o momento, e, desde já,
solicita a leitura integral deste documento, por ocasião da 8ª Audiência
Pública, convocada para debater o seguinte projeto:
PLC 19/2020 com emenda, Processo 232.256, de autoria do prefeito
municipal, que "dispõe sobre os benefícios de auxílio doença, salário
família, auxílio maternidade, auxílio reclusão e abono trezeno e altera a Lei
Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004, que "cria e organiza o
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - Camprev e dá
outras providências".
Nobres Vereadores,
I. Iniciamos destacando o primeiro artigo do PLC 19/2020, que diz:
Art.

1º

Os

benefícios

de

auxílio

doença,

salário
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maternidade, auxílio reclusão e abono trezeno previstos na Lei
Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004, serão custeados e
consignados nos orçamentos próprios dos Órgãos e Entidades da
Administração Pública Municipal do Poder Executivo e Legislativo do
Município de Campinas. Grifamos.
Como se vê, artigo primeiro trata da limitação do rol de benefícios do
RPPS às aposentadorias e à pensão por morte, transferindo ao Tesouro
dos Entes patrocinadores, o custeio dos afastamentos temporários do
trabalho, que não devem ser pagos à conta do RPPS- Camprev.
Entretanto, a redação dada a cabeça do artigo deixa dúvidas a respeito da
competência para pagamento do “abono trezeno”, porquanto, este é um
beneficio devido não só em razão de afastamentos temporário s, mas,
também, em razão da aposentadoria e da pensão por morte, conforme
disposto nos artigos 83 e 84, da Lei Complementar nº 10 de 30 de junho
de 2004, que transcrevemos:
art. 83. Será devido abono trezeno ao participante ou ao beneficiário que,
durante o ano, recebeu auxílio doença, aposentadoria, pensão por morte,
auxílio-maternidade ou auxílio-reclusão. Grifamos.
art. 84. O abono trezeno será calculado, no que couber, da mesma forma
que o 13º (décimo terceiro) salário dos servidores, tendo por base o valor
dos benefícios a que faz jus o participante ou dependente no mês de
dezembro de cada ano.
Isso implica que, mantida a atual redação, todo pagamento dessa
natureza, correrá a conta do Ente patrocinador correspondente, e não é
essa a intenção da proposta. Imagino.
A interpretação pretendida, é aquela que confere somente o pagamento
do abono trezeno, relativo aos afastamentos temporários, digo: auxílio
doença; salário família; auxílio maternidade; e auxílio reclusão, aos Entes,
porquanto, deve permanecer vinculado ao Camprev, o pagamento do
referido abono, devido aos aposentados e pensionistas.
Sendo assim, sugerimos retirar do art. 1º, a expressão ‘e abono trezeno’ e
acrescer um novo parágrafo ao art. 1º dizendo:
§ 1º Compete aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal
do Poder Executivo e Legislativo do Município de Campinas o pagamento
do abono trezeno proporcional ao período de duração dos benefícios
elencados no caput deste artigo.
II. O próximo destaque que fazemos, diz respeito a nova redação proposta
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para o § 1º do art. 138 da Lei Complementar nº 10 de 30 de junho de
2004 insculpida no segundo artigo do PLC:
§ 1º O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal proposta de lei
complementar com o objetivo de adequar o percentual e a base
contributiva previstos no caput, bem como do plano de custeio previsto
nesta lei complementar em atendimento aos dispositivos da Emenda
Constitucional n2 103, de 12 de novembro de 2019, a fim de assegurar o
equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Campinas.
A redação original do parágrafo, assim dispõe:
§ 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, o Poder
Executivo encaminhará à Câmara Municipal proposta de lei ordinária para
a sua revisão com o objetivo de adequá-la a percentual que assegure o
equilíbrio atuarial e financeiro do Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Campinas. Grifamos.
Nota-se que foi retirado do texto a exigência de aprovação, pelo Conselho
Municipal de Previdência, do estudo atuarial que indique a necessidade de
revisão da alíquota.
Contudo, nos parece equivocada essa exclusão, na medida que, ao
Conselho Municipal de Previdência, compete a apreciação não só do
Cálculo Atuarial e do Plano de Custeio, como também das seguintes
matérias:
Segregação da Massa e da sua implementação e manutenção;
Nota Técnica Atuarial (NTA);
Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA);
Método de financiamento e das hipóteses biométricas, demográficas,
econômicas e financeiras;
Definição da Meta Atuarial e da Política Anual de Investimentos;
Além das quais, podemos incluir diversas outras matérias de natureza
contábil, financeira e gerencial, que devem ser desempenhadas na busca
da sustentabilidade de longo prazo do regime próprio de previdência
social. É o que se extrai dos seguintes dispositivos: § 2º do art. 3º; § 4º
do art. 9°; inciso I do art. 14: § 2º do art. 15, inciso I e § 4º do art. 26; §
1º do art. 48: inciso VII do art. 57; art. 61; e art. 76, todos retirados da
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Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018, que dispõe sobre as normas
aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência
social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e
estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o
equacionamento do déficit atuarial.
Atentem para o fato de que, em 2016, por ocasião do debate em torno Lei
Complementar Municipal 154/2016, o juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública,
Mauro Fukomoto, suspendeu a aplicação de parte da lei aprovada por esta
Casa, que autorizava a Prefeitura a parcelar os débitos com o Camprev e
também o uso do superávit do Fundo Previdência, adotando como fato e
razão de decidir o que segue:
‘Embora o artigo 4º, § 2º, do projeto de lei complementar pareça
condicionar o repasse do superávit ao Tesouro a prévio estudo que
assegure a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, a particular
celeridade da tramitação (as duas votações previstas no processo
legislativo, a primeira referente à legalidade e a segunda ao mérito, foram
realizadas na mesma sessão, e não houve prévia manifestação do
Conselho Municipal de Previdência) leva a crer haja intenção de realizar
repasse imediato, o que caracteriza ato de duvidosa legalidade’. Grifamos.
Verifica-se que a prévia manifestação do Conselho Municipal de
Previdência é condição inarredável para qualquer ajuste do Plano de
Custeio. Com efeito, o Conselho deliberativo é o órgão colegiado instituído
na estrutura do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS para o
atendimento ao critério de organização e funcionamento desse regime
pelo qual deve ser garantida a participação de representantes dos
beneficiários do regime nos colegiados ou instâncias de decisão em que
seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.
Não sem propósitos a CF/88, em seu art. 10, prevê que 'é assegurada a
participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos
públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam
objeto de discussão e deliberação’.
Em igual medida, a Lei nº 9.717/1998, em seu art. 1º, VI, prevê que ‘fica
garantido o pleno acesso dos segurados às informações relativas à
administração do regime e participação de representantes dos servidores
ativos e inativos nos colegiados e instâncias de decisão em que seus
interesses sejam objeto de discussão e deliberação’.
Assim, assegurar a participação dos servidores nos colegiados e instâncias
de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e
deliberação, e, de outra sorte, privá-los da apreciação das propostas que
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os afetam diretamente, é dar com uma mão e tirar com a outra. Não é
esta a inteligência dos ditames constitucionais.
Pergunta-se ao(s) representante(s) da Administração e/ou do Camprev: O
Porquê dessa medida?
Por todo exposto, sugerimos a manutenção da atual redação do § 1º.
III. Ainda no artigo segundo, vejamos o que dispõe o § 2º:
§ 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)
Importante alertar que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já
editou Súmulas de jurisprudência vedando esta exigência:
SÚMULA Nº 18 - Em procedimento licitatório, é vedada a exigência de
comprovação de filiação a Sindicato ou a Associação de Classe como
condição de participação.
Sugerimos a seguinte redação para o parágrafo:
§ 2º A avaliação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência
Social — RPPS deverá ser realizada por profissional legalmente 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)
IV. No quarto artigo, existe a previsão de que: ‘a partir da promulgação da
presente lei’ a alíquota de contribuição dos Entes, será de 28%.
Atentem-se para o fato de que a palavra promulgação etimologicamente,
vem do latim ‘promulgare’, que significa dar conhecimento de uma lei,
declarando-a e publicando.
O Professor José Afonso da Silva assim leciona: ‘Pela promulgação a lei
torna-se eficaz para as pessoas administrativas e pela publicação a
eficácia é para o público’.
Por seu turno, Celso Ribeiro Bastos afirma que: ‘é através da promulgação
que a lei passa a existir no mundo jurídico e está apta a produzir efeitos’.
Desta

forma,

mantida

a

atual

redação,

promulgada
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imediatamente exigida da administração aplicação da nova alíquota. Nos
parece mais razoável, que essa nova alíquota, passe a ser devida após a
data de entrada em vigor da Lei e não de sua promulgação.
Sugerimos então, a supressão da frase ‘a partir da promulgação da
presente lei’, mantendo o restante do artigo.
Ainda no mesmo artigo, entendemos que o disposto no § 3º, deva ser
excluído, e, que nova redação deva ser destacada em artigo distinto, no
final norma. Isso propomos, por entender que também outros artigos,
podem produzir reflexos orçamentários e de igual modo devem onerar o
orçamento do atual exercício.
Como proposta, apresentamos a seguinte redação para o artigo:
Art. xº. As despesas decorrentes da execução da presente Lei
Complementar correrão por conta das dotações próprias do orçamento
vigente, suplementadas oportunamente, se necessário.
O art. 7º apresenta a cláusula de revogação de maneira generalista.
A moderna escola de Técnica Legislativa nos ensina que, se é exigida
cláusula de revogação, em havendo norma anterior que o novel legislador
pretenda revogar, deverá dispor expressamente.
Assim, para se proceder à revogação, devem-se enumerar, em um artigo
exclusivo, todas as leis ou todos os dispositivos que estão sendo
revogados. Ressalte-se que a revogação facilita o processo de
consolidação das leis.
Confiram-se a respeito, prescrição da Lei Complementar Federal nº 95/98:
Art. 9o. A cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis
ou disposições legais revogadas.
De se destacar a orientação constante do Manual de redação da
Presidência da República.
Até a edição da Lei Complementar no 95, de 1998, a cláusula de
revogação podia ser específica ou geral. Desde então, admite-se somente
a cláusula de revogação específica. Dessa maneira, atualmente é vedado o
uso de cláusula revogatória assim expressa: ‘Revogam-se as disposições
em contrário’. Grifamos.
Filangieri, citado por Antão de Morais, no-lo revela: ‘Por um destino fatal,
a marcha da legislação é semelhante à do homem que corre sempre para
a frente, sem olhar para trás um só instante. O legislador teme as
consequências de ser leal para com a nação. Se for muito positivo, pode
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manter o que está vivo e reviver o que morreu. Cobre-se com a fórmula
vaga e imprecisa, deixando ao intérprete e ao juiz a tarefa que era dele:
dizer o que vigora e o que já não vige. A consequência é o que a todo
instante se vê: tremendas disputas para saber se esta ou aquela
disposição continua ou não em vigor’.
Sugerimos assim, a adequação do artigo, para que se faça incluir no texto,
todas a disposições revogadas. Ademais, como a cláusula de revogação,
subordinar-se à cláusula de vigência, deve ser posicionada antes desta.
Por derradeiro, verificamos que já fora diagnosticado em estudo jurídico
da lavra do servidor Henry Charles Ducret Junior a contradição existente
entre os artigos 5º e 6º, razão pela qual, sugeriu a supressão do art. 6º.
Perfilando do mesmo entendimento, quanto a contradição entre os artigos,
além da supressão do art. 6º, sugerimos nova redação pelos seguintes
motivos.
A tendência atual é reduzir as hipóteses de entrada em vigor de atos
normativos, a cláusula padrão ‘Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação’. Porém, essa disposição não deve ser posta, de modo acrítico e
automático, ao final de todas as normas.
É natural que os interessados na matéria queiram a rápida produção de
efeitos, mas sempre convém analisar se a aplicação imediata e
incondicionada de ato normativo, recém publicado, não causará danos
para a organização da administração pública.
O art. 23 do Decreto Federal nº 9.191, de 2017, estabelece a adoção de
vacatio legis para os atos normativos:
I

– de maior repercussão;

II
– que demandem tempo para esclarecimentos ou exijam medidas
deadaptação pela população;
III
– que exijam medidas administrativas prévias para a aplicação
demodo ordenado; ou
IV
– em que não convenha a produção de efeitos antes da edição de
atonormativo inferior ainda não publicado.
No caso vertente, tem-se modificações que afetam questões de cálculo de
pagamentos, assim, deve-se evitar a entrada em vigor no meio do mês
civil.
Para tanto, apresentamos a sugestão abaixo:
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Art. 6º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:
I
- quanto ao disposto no art.1º, no primeiro dia do mês
subsequente aoda data de publicação;
II
- nos demais casos, no primeiro dia do quarto mês subsequente
ao dadata de publicação.
Sendo essas as colaborações que tínhamos a apresentar, pugnamos aos
ilustres Vereadores pelo seu total acolhimento.
Respeitosamente.
Sidney Vieira Costacurta.”
Como eu relatei a Vossas Excelências, eu tinha dado um passar de olhos e, na
realidade, são situações que, de forma subjetiva ou até mesmo em alguns casos de
forma objetiva, o Sydney, ele solicita as nossas considerações até para adequação de
redação em alguns dos itens relacionados ao conselho.
É claro e é evidente que eu não vou abrir a discussão sobre o contido, no que está
aqui escrito, uma vez que a leitura foi solicitada, eu a fiz, ela está sendo encartada no
projeto de lei.
Eu vou encaminhar ao líder do governo, porque foi a única proposta que
contempla algumas adequações de modificações e, na hipótese, se o líder, ou se os
vereadores de oposição, ou os independentes, ou outro vereador que o valha venha a
apresentar alguma emenda, a emenda vai ser discutida nas comissões e aqui em
Plenário quando necessário.
Vereador Gustavo Petta, eu contemplei a leitura solicitada por Vossa Excelência e
uma vez que não há mais vereadores inscritos para tanto, eu declaro encerrada esta
5ª[sic] Audiência Pública, do PLC 19/2020, publicada no Diário Oficial do Município no
último dia 30 de março à página 25.

– Audiência encerrada às 16 horas e 49 minutos.
[fim da transcrição]
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Marcos Bernardelli
PRESIDENTE
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Reunião entre Fipe, Camprev, Secretários Municipais e Prefeito
ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA EXECUTIVA DO CAMPREV
Contrato: Nº 14/2019, protocolo SEI- CAMPREV.2019.00000570-81
Contratada: Fipe
Código: RT0-13042020
Data: 13/04/2020
Local: Camprev, de 10h15min às 12h30min
Participantes:
Pela Prefeitura: Prefeito Jonas Donizete, Michel Abrão Ferreira - Secretário Municipal de Governo, Peter
Panutto - Secretário Municipal de Assuntos Jurídico, Tarcísio Galvão de Campos Cintra – Secretário Municipal
de Finanças e Vagner da mesma secretaria. Pelo Camprev: Marionaldo Fernandes Maciel – Diretor Presidente,
Paulo César da Fonseca – Assessor Financeiro e Atuarial. Pela Fipe: Fernando Rodrigues da Silva, Josmar
Nunes, Thiago Duarte de Oliveira e Suzana Vier.
Redator da ata:
 Fipe
Gravação de Voz:
 ( x ) Não
 ( ) Sim. Arquivos
Pauta:
 Apresentação do PSP-Camprev
Objetivos:
 Apresentar resultados de estudos atuariais para transferência de segurados.
Relato:
 O Prefeito de Campinas Jonas Donizete deu início à reunião, comentando a respeito da audiência pública
virtual, realizada no dia 07 de abril, pela Câmara Municipal de Campinas. Disse que assistiu boa parte da
sessão e elogiou a atuação das equipes da Fipe e do Camprev.
Em seguida, perguntou a Fernando, da Fipe, confirmação sobre o prazo para entrada em vigor da majoração da
alíquota contributiva de servidores e patronal em atendimento à EC 103. Indagou se a majoração da alíquota
deve entrar em vigor em 31 de julho. Ou o prazo diz respeito à aprovação do PL de majoração da alíquota.
Citou que em conversa com o secretário Wandão, foi informado que o aumento de alíquota levaria à economia
de R$ 33 milhões/ano. Questionou se o número é real e qual é o impacto do aumento de alíquota de contribuição.
Em terceiro lugar pediu para ouvir, da equipe, as propostas do PSP.
 Pela Fipe, Fernando explicou que, no prazo citado pelo prefeito, a lei deve estar em vigor. Sobre o aumento
de aporte da prefeitura com a aprovação da majoração da alíquota, respondeu que na prática, na situação de
Campinas, devido à existência de dois fundos, no fundo financeiro há economia, no fundo previdenciário
há entesouramento, ou seja, aumento de despesa. O resultado final será um aumento da despesa
previdenciária em R$ 2,5 milhões.
 Prefeito perguntou se são 33 milhões ou 2,5 milhões.
 Fernando reafirmou o valor de R$ 2,5 milhões, apresentando os cálculos sobre o tema. Expôs a tela sobre o
assunto, com os aportes de cada fundo, conforme cada tipo de contribuição.
 Prefeito indagou se o PSP se trata de um projeto só.
 Fernando explicou que o PSP é composto de quatro PLs que materializam as soluções mais adequadas a
Campinas para melhorar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS: 1 – sobre venda de imóveis, 2 – aumento
de alíquota dos servidores e patronal em cumprimento a EC 103, 3 – instituição de Regime de Previdência
Complementar e 4 – Revisão da segmentação de massas.
 Prefeito comentou da dificuldade de a administração obter o valor dos imóveis do município e informou que
não pretende instituir o Regime de Previdência Complementar (RPC) em seu mandato. Perguntou se aprovar
o PSP mais a questão da alíquota, quanto tem de economia este ano.
 Fernando explicou que a prefeitura terá economia de R$ 332 milhões, tendo imóveis como garantia de 15%
que é uma espécie de proteção que está na lei e garante a solvência do plano superavitário, mesmo com a
compra de vidas do plano deficitário.
 Prefeito se voltou para secretários e perguntou como está a questão dos imóveis.
 Secretário Michel respondeu que muitos imóveis não têm liquidez e Sepurb está levantando os dados de
forma mais sistemática. Mas que é difícil contar com a possibilidade de venda desses imóveis.
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 Prefeito expressou que não adianta fazer reuniões se não há resultados depois.
 Marionaldo explicou que os imóveis são importantes porque funcionam como um colchão de proteção de
15% e se tiverem liquidez, sem embaraços, podem ser transferidos para o Camprev que criará um Fundo
Imobiliário de Investimentos.
 Informou que o Camprev já tem imóveis vinculados ao FAS e ao FASP que podem ser desvinculados e
utilizados para compor o fundo do Camprev.
 Prefeito foi à tela da proposta 3 e perguntou sobre o uso do IRPF, dos dividendos da Sanasa, se a prefeitura
vai tirar recursos do caixa para fazer esses repasses. E perguntou por que o uso de 50% apenas dos
dividendos da Sanasa, pedindo para Michel ligar para Pedro da Sanasa.
 Fernando expôs que há dois caminhos – os aportes da dívida ativa, do IRPF, dos dividendos da Sanasa ou a
criação de um “carnê”, disponibilização de recursos do orçamento sem vinculação, para reduzir o déficit
financeiro e atuarial para alocação ótima dos recursos.
 Prefeito manifestou sua preferência pela 1ª opção.
 Fernando explicou que se há problema com imóveis, pode-se antecipar a entrada de recursos da Sanasa para
a garantia de 15%.
 Prefeito explicou que como governante precisa garantir hoje e o futuro, mas é melhor evitar aportar agora.
 Josmar explicou que com os aportes, o repasse anual para cobertura do déficit financeiro passa a ser de 270
milhões e não mais 602 milhões.
 Prefeito avaliou que seria mais interessante antecipar os 50 milhões da Sanasa previstos para entrarem em
2025 para 2021. Perguntou o prazo para entrada em vigor da Revisão da segmentação de massas com
transferência de segurados, pós-aprovação.
 Fernando respondeu que entra para resolução no exercício e as medidas podem reduzir o déficit de 27,3 bi
para 20 bi.
 Prefeito perguntou se uma lei altera tudo.
 Fernando confirmou: uma única lei em formulação no âmbito do PSP por Fipe e Camprev trata do aporte
de ativos, bens e direitos, da utilização do superávit do FP e operacionaliza a transferência de segurados.
 Mario explicou que parte da revisão da SM depende de aprovação do Conselho Municipal de Previdência.
 Prefeito pediu a Marionaldo que haja transparência e objetividade na comunicação, nos moldes apresentados
para a majoração da alíquota que estava em um nível apropriado de dados e informações para a sociedade.
 Destacou que a possibilidade de um carnê está descartada.
Solicitou ao Fernando para apresentar os demais slides preparados.
 Fernando iniciou a apresentação formal, após indagações iniciais do prefeito, expondo a linha do tempo do
RPPS de Campinas e das legislações sobre o assunto. Explicou que onde houve opção pela segmentação de
massas é certo que há déficit, que o regime nasceu deficitário, tanto que em 2004, nasceu o Camprev com
segmentação de massas.
 Prefeito perguntou a Marionaldo sobre recursos que faziam parte do antigo IPMC, uma questão que vem
incomodando quando as pessoas falam do assunto.
 Marionaldo citou que, quando houve a extinção do IPMC, os recursos passaram para a Secretaria Municipal
de Finanças. Havia na época cerca de 43 milhões mais ações OP da CPFL.
 A lei 10 possibilitou utilizar 50% desses recursos para pagamento de aposentadorias e a prefeitura entrou
com mais 50%.
Durante o governo Hélio houve venda de ações para pagar folha de pagamento.
IPMC pagava pensões e assistência médica, não era para previdência. A prefeitura pagava aposentadoria.
 Prefeito questionou se a lei de 2004 previa sistema para aportes financeiros que não foram realizados.
 Marionaldo explicou que na época deveriam ter feito um projeto de sustentabilidade nos mesmos moldes do
que está sendo elaborado atualmente.
 Prefeito perguntou quando foram criados os RPPS.
 Fernando respondeu que o fato se deu em 1998. Mas em Campinas, apenas em 2004 o regime passou a ser
contributivo para o RPPS.
Explicou que há uma conta oculta da previdência. Há solidariedade no regime, prevista na Constituição,
independentemente da existência de fundos separados porque a segregação não afasta a solidariedade. A
segmentação de massas é uma técnica contábil e não muda a natureza do instituto previsto no art. 40 da CF.
 Prefeito indagou se é possível mexer em idade para acesso à aposentadoria.
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 Fernando argumentou que pode mediante alteração da Lei Orgânica.
 Prefeito quis saber sobre a implementação do Regime de Previdência Complementar (RPC).
 Fernando explicou que a prefeitura pode apresentar PLC para implementação de RPC e não precisa de 2/3
porque depende de lei complementar, não de alteração da Lei Orgânica. Mas idade depende de alteração na
Lei Orgânica.
 Fernando dá prosseguimento à apresentação diferenciando déficit financeiro do déficit atuarial, explicou
origens do déficit, apresentou cenários-base, informando que no cenário apurado pela Fipe o déficit do
regime é de 31,4 bilhões.
 Pelo Camprev, Paulo apontou que na apuração oficial do DRAA é de 27,3 bilhões.
 Fernando destacou que o déficit identificado pela equipe atuarial da Fipe é para saber que o buraco é grande.
 Demonstrou a evolução do déficit atuarial.
 Prefeito indagou por que o déficit aumentou em seu governo.
 De acordo com Fernando, deve-se à maturidade de concursos durante o governo.
 Fernando expôs a situação de Campinas em comparação às capitais brasileiras.
 Destacou que há problemas estruturais na previdência do servidor público no Brasil.
 Apresentou: prospecção da evolução do déficit, destacando que até 2033, o repasse para cobertura do déficit
financeiro pode chegar a 1 bilhão, se nada for feito; evolução dos índices financeiros de Campinas; e de
custo e custeio do FF; evolução do Custo Atuarial de Transição.
A pedido do prefeito, não houve apresentação dos dados demográficos do RPPS de Campinas.
Em seguida, Fernando destacou o que são avaliações atuariais e a importância dos testes de aderência.
 Prefeito parabenizou o trabalho realizado e a qualidade da apresentação e das explicações.
 Fernando deu continuidade às explanações, apresentando os cenários elaborados até o momento.
 Prefeito questionou se enquanto o PL de Revisão da segmentação com transferência de segurados estiver
tramitando, é possível, é cabível apresentar liminar no STF, para uso do superávit do FP no FF.
 Fernando opinou que a medida da prefeitura no passado foi correta porque foi o superávit do fundo
previdenciário seria utilizado para fins previdenciários.
 Paulo contextualizou que quando houve o uso do superávit do FP no FF, a Portaria 403 não permitia, mas
atualmente a MP 464 permite revisão da SM.
 Fernando retomou a apresentação com slides do impacto da majoração de cada alíquota em cada fundo.
Apresentou o funcionamento da Revisão da segmentação de massa com transferência de segurados e aporte
de ativos, bens e direitos, bem como destacou o ponto ótimo da operação e respectivas vantagens.
 Prefeito orientou secretários a agilizarem a relação de imóveis.
 Informou que em consulta ao responsável pela Sanasa, Pedro informou que não existe norma para uso de
apenas 50% dos dividendos da Sanasa.
Pediu para considerar 50 milhões da Sanasa a partir de 2021.
O discurso será de que a gestão vai devolver imóveis do IPMC.
 Michel explicou que até o momento, durante processo de higienização, só 2% dos imóveis tem condições
de serem utilizados para compor o colchão de 15% de garantia para compra de vidas.
De qualquer modo, haverá esforço da administração municipal para conseguir 100 milhões em imóveis.
Sugeriu formar colchão com parte dos dividendos da Sanasa de 20 milhões além dos 40 já programados.
 Prefeito afirmou que proposta 3, apresentada pela Fipe, está perfeita.
Pediu para subir aportes da Sanasa para 2021, no valor de 50 milhões e lembrou que o uso dos recursos da
Sanasa é conservadoríssimo. Marionaldo falou da importância de informar essas questões para vereadores,
porque para muitos, previdência é algo muito longe da realidade e complicada.
 Prefeito destacou importância de informar que hoje o RPPS de Campinas tem dois fundos, um fundo
previdenciário e 7 mil pessoas ameaçadas de não receber aposentadoria no fundo financeiro. Vamos fazer
um aporte financeiro sadio, com dívida ativa, com bens e ativos, tirando educação e saúde, mais 50 milhões
de dividendos da Sanasa. É como se a gente estivesse passando uma parcela da Sanasa para o servidor
público. Isso vai garantir a aposentadoria dos servidores. Para o prefeito, não resolve nada, mas para quem
vem pela frente, não vai enfrentar esse problema.
Pediu para apresentar o material ao Conselho Municipal de Previdência.
 Prefeito questionou se pode passar prédio da prefeitura para fazer parte do colchão de garantias.
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 Tarcísio respondeu que pode passar, mas que passa a pagar aluguel e é pouco representativo diante do déficit
previdenciário.
 Fernando lembrou que há o restante da reforma da previdência para fazer, além de majoração da alíquota,
A Fipe tem condições de manter o trabalho dedicado e personalizado.
 Prefeito despediu-se, agradecendo a todos a presença.
Resumo das decisões do Prefeito:
1. Tramitar com urgência o PL da RSM;
2. Deixar em suspenso, os PLs de Previdência Complementar e venda de Imóveis;
3. No PL RSM, nos aportes ao FP, ampliar os repasses de dividendos da Sanasa para R$ 50 milhões ao ano, a
partir de 2021 e retirar repasse de recursos da venda de imóveis.
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4.3

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

SEGREGAÇÃO DE MASSA, CONSIDERANDO “PROPOSTA 2.B” 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.
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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 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 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 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:
o Tábuas biométricas que serão aplicadas para refletir a expectativa de
ocorrência de eventos de mortalidade, sobrevivência e entrada em invalidez:
Sobrevivência de válidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;
o Mortalidade de válidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;
o Sobrevivência de inválidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;
o Mortalidade de inválidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;
o Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas;



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



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



Crescimento Salarial por Produtividade: não há;



Crescimento Real dos Benefícios: sem crescimento anual;



Fator de Capacidade Salarial: 0,9765;



Fator de Capacidade de Benefícios: 0,9765;
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Indexador do sistema previdencial: IPCA;



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



Reposição do Contingente de Servidores Ativos: não usada;



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



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



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

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.
CENÁRIO COM APORTE DE R$ 100 MM

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

CENÁRIO COM APORTE DE R$ 250 MM

Previdenciário-Ativos
Previdenciário-Aposentados
Previdenciário-Pensionistas

7.166
5.291
1.447

REMUNERAÇÃO
MÉDIA
R$ 4.417,07
R$ 6.719,08
R$ 5.278,81

Financeiro-Ativos
Financeiro-Aposentados
Financeiro-Pensionistas

7.108
3.082
643

R$ 6.217,20
R$ 7.750,58
R$ 4.880,56

GRUPO

QUANTIDADE

IDADE MÉDIA
39,9
71,4
74,7
51,5
56,9
48,7

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.
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11. PASSIVO ATUARIAL
O Quadro seguinte apresenta o balanço atuarial calculado com base nas regras de
cálculo, elegibilidades e nas alíquotas listadas a seguir.
O balanço atuarial contempla apenas os benefícios estruturados em regime financeiro de
capitalização.
O plano de custeio utilizado no cálculo da situação atuarial do Instituto é composto
pelas seguintes alíquotas:


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



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



28,00% para o município, incidentes sobre as remunerações de contribuição dos
servidores ativos, a título de contribuição normal, acrescidos de 2,00% para
custeio administrativo.
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)

CI 5334

COM APORTE DE IMÓVEIS COM APORTE DE IMÓVEIS
DE R$ 100 MILHÕES (IDADE DE R$ 250 MILHÕES (IDADE
CORTE 65 ANOS)
CORTE 64 ANOS)
5.691.670.643,91
6.224.521.230,21
286.376.319,96

234.750.774,66

2.126.182.600,10
2.065.784.983,69
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

2.128.904.873,91
2.065.784.983,69
63.119.890,22
3.010.642.880,50
2.492.742.897,52
517.899.982,98
279.120.951,44
926.108.183,37

5.405.294.323,95

5.989.770.455,55

5.405.294.323,95

5.989.770.455,55

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

4.542.576.005,16
1.707.862.947,99
260.668.497,60
0,00
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GERAÇÃO ATUAL
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)

COM APORTE DE IMÓVEIS COM APORTE DE IMÓVEIS
DE R$ 100 MILHÕES (IDADE DE R$ 250 MILHÕES (IDADE
CORTE 65 ANOS)
CORTE 64 ANOS)
5.843.414.897,84
5.987.230.813,47
5.566.696.587,71
5.566.696.587,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.841.033,05
180.841.033,05
95.877.277,09
239.693.192,71
886.436.733,51

886.436.733,51

1.038.180.987,44

649.146.316,77

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)

COM APORTE DE IMÓVEIS COM APORTE DE IMÓVEIS
DE R$ 100 MILHÕES (IDADE DE R$ 250 MILHÕES (IDADE
CORTE 65 ANOS)
CORTE 64 ANOS)
10.129.668.865,71
9.527.150.393,19
4.278.027.291,97

4.265.670.816,25

1.593.662.723,37
1.314.753.620,28
278.909.103,09
6.852.118.831,30
5.726.336.475,11
1.125.782.356,19
319.809.112,09
1.300.237.928,05

1.593.662.723,37
1.314.753.620,28
278.909.103,09
6.852.118.831,30
5.726.336.475,11
1.125.782.356,19
307.452.636,37
1.300.237.928,05

5.851.641.573,74

5.261.479.576,94

5.851.641.573,74

5.261.479.576,94

4.810.218.895,73
1.340.041.553,50
298.618.875,49
0,00

4.348.215.042,82
1.184.221.620,38
270.957.086,26
0,00

0,00

0,00

124.158.530,82

124.158.530,82

-10.005.510.334,89

-9.402.991.862,37

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.
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O Valor Presente das Contribuições Futuras, por sua vez, representa o somatório das
contribuições futuras, a serem pagas pelos segurados e pelo ente municipal, devendo ser
suficiente para amortizar o correspondente ao Valor Presente dos Benefícios Futuros
desses indivíduos, considerando o período de atividade do servidor e o patrimônio
líquido existente na data da avaliação atuarial. Nos valores presentes das contribuições
futuras estão inseridas, ainda, as contribuições que serão arrecadadas dos aposentados e
pensionistas, pois segundo as determinações da Emenda Constitucional nº 41, esses
grupos deverão pagar contribuições sobre a parcela dos benefícios que exceder ao teto
do RGPS.
A reserva matemática ou passivo atuarial representa a obrigação do fundo de
previdência para com os seus segurados e dependentes até a extinção da massa. Em
outras palavras, a reserva matemática é o montante que já deveria estar constituído no
regime de previdência se todas as hipóteses e premissas da avaliação atuarial tivessem
sido confirmadas na prática e se as contribuições normais e suplementares tivessem sido
corretamente aportadas. O confronto entre a reserva matemática e o valor do ativo
líquido do plano resultará na situação atuarial do regime de previdência, que poderá ser
superavitária, deficitária ou nula.
Os resultados foram agrupados em Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos,
sendo que o primeiro grupo representa os direitos e obrigações do regime de
previdência para com os indivíduos que ainda não estão em gozo de benefícios,
compostos pelos atuais servidores ativos e seus dependentes, bem como pelos futuros
servidores ativos. O grupo dos benefícios concedidos se refere aos atuais aposentados e
pensionistas, que já estão em gozo de benefícios.
O patrimônio líquido representa o total dos saldos de investimentos destinados aos
pagamentos de benefícios previdenciais e, na posição de 31/12/2019, eram de
R$ 886.436.733,51 para o Plano Previdenciário e de R$ 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.
CI 5334
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Após a migração os resultados do plano serão:
a) Cenário com aporte de R$ 100 milhões em imóveis em 2020: superávit de
R$ 1.038.180.987,74, que representa 15,43% dos ativos garantidores do Plano
Previdenciário; e
b) Cenário com aporte de R$ 250 milhões em imóveis em 2020: superávit de
R$ 649.149.316,77, que representa 9,44% dos ativos garantidores 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,
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federal e municipal que regulam o funcionamento dos regimes de previdência dos
servidores públicos e, em especial, do RPPS do município de Campinas.
O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de
segurados vinculado ao plano de benefícios, sendo todas as informações referentes a
dezembro de 2019.
As alíquotas utilizadas no presente relatório foram:
a) 28,00% do município, incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, a
título de contribuição normal, acrescido de 2,00% para custeio administrativo;
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, no caso do cenário com aporte de imóveis no valor de R$ 100 milhões, e de 64
anos para o cenário com aporte de R$ 250 milhões em imóveis.
A economia relativa à folha mensal de benefícios dos segurados migrantes será:
a) cenário de aporte de R$ 100 milhões: 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; b) cenário de aporte de R$ 250 milhões: R$ 35.086.273,72, em
aposentadorias, e de R$ 7.459.834,38, referente aos pensionistas, totalizando uma
economia mensal de R$ 42.546.108,10.
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
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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.

Abril de 2020.

Antonio Mário Rattes de Oliveira
Atuário - MIBA nº 1.162
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13. 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 – Cenário Aporte de R$ 100 mm em Imóveis
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
2072
2073
2074
2075
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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
1.681
1.527
1.380
1.238

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
84
77
70
63
-

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
799
748
694
639

20

Ano

Ativos

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

-

Futuros
Aposentados
1.103
976
855
743
640
544
458
380
311
251
198
154
117
87
63
44
30
20
13

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
56
50
44
38
33
28
24
20
16
13
11
8
6
5
3
2
2
1
1

Atuais
Pensões
-

-

Futuras
Pensões
583
527
472
418
366
317
271
229
190
156
126
100
78
59
44
32
23
16
11

Plano Financeiro – Cenário Aporte de R$ 100 mm em Imóveis
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

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

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

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

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

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

21

Ano

Ativos

2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

1
1
-

Futuros
Aposentados
2.197
2.015
1.839
1.667
1.503
1.345
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
75
544
70
465
64
392
59
327
54
268
49
218
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
170
155
140
126
114
102
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
1.446
1.344
1.241
1.137
1.035
935
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

Plano Previdenciário – Cenário Aporte de R$ 250 mm em Imóveis
Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

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

Futuros
Aposentados
316
426
495
642
790
952
1.174
1.335
1.520
1.695
1.879
2.079
2.299
2.505

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
17
5.143
27
4.990
37
4.831
49
4.666
61
4.495
73
4.320
85
4.140
97
3.956
109
3.769
121
3.578
131
3.386
141
3.192
151
2.998
161
2.804
170
2.612
179
2.422
188
2.236
197
2.053

Atuais
Pensões
1.360
1.300
1.240
1.180
1.119
1.057
997
937
878
821
764
709
654
602
552
504
458
414

Futuras
Pensões
260
382
498
608
710
806
894
974
1.046
1.109
1.164
1.210
1.248
1.278
1.299
1.314
1.321
1.322

22

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

CI 5334

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

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
205
1.875
213
1.703
220
1.537
226
1.378
231
1.226
236
1.083
239
949
242
823
243
707
244
601
243
504
241
417
238
340
235
272
230
214
225
165
220
124
214
91
207
65
200
45
193
31
186
22
179
16
171
12
163
10
156
9
148
7
140
6
132
6
123
5
115
4
107
4
100
3
92
3
84
2
77
2
70
1
63
1
56
1
50
1
44
1
38
0
33
0
28
0
24
0
20
0
16
0
13
0
11
0
8
0
6
0
5
0
3
0
2
0
2
0
1
1
-

Atuais
Pensões
373
334
298
264
233
204
178
154
132
113
96
80
67
55
45
36
30
24
20
16
14
12
10
9
9
8
8
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Futuras
Pensões
1.317
1.307
1.294
1.277
1.257
1.237
1.215
1.194
1.174
1.156
1.140
1.126
1.116
1.109
1.104
1.103
1.104
1.107
1.111
1.115
1.118
1.120
1.120
1.117
1.110
1.099
1.083
1.063
1.039
1.010
976
938
896
850
801
749
695
640
584
528
473
419
367
317
271
229
191
156
126
100
78
59
44
32
23
16
11
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Plano Financeiro – Cenário Aporte de R$ 100 mm em Imóveis
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
2078
2079

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
1.196
1.056
925
804
693
592
502
421
349
287
233
188
149
117
91
69
52

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
20
3.060
32
3.036
45
3.011
59
2.984
72
2.954
84
2.923
95
2.889
105
2.853
114
2.814
122
2.773
128
2.728
134
2.679
139
2.628
142
2.573
145
2.514
147
2.451
148
2.384
149
2.313
148
2.238
147
2.160
145
2.077
143
1.992
141
1.903
138
1.812
134
1.718
131
1.623
127
1.526
123
1.428
119
1.330
115
1.232
110
1.134
105
1.038
101
943
96
851
90
762
85
675
80
593
75
515
70
442
64
374
59
312
54
257
49
208
45
166
40
131
36
101
31
78
28
59
24
43
21
32
18
23
15
17
12
12
10
8
8
6
7
4
5
3
4
2
3
2
3
1

Atuais
Pensões
572
569
565
559
549
544
538
531
525
518
511
504
496
488
479
470
460
449
438
426
414
401
387
373
359
344
328
313
297
281
265
249
233
217
201
186
171
156
142
129
116
104
93
83
74
65
58
51
45
39
34
30
26
22
19
16
14
12
10
9

Futuras
Pensões
111
171
234
300
369
441
516
595
676
760
846
934
1.024
1.115
1.206
1.296
1.386
1.473
1.556
1.636
1.709
1.777
1.836
1.886
1.927
1.957
1.976
1.983
1.978
1.960
1.930
1.889
1.835
1.771
1.697
1.615
1.526
1.431
1.332
1.230
1.129
1.028
929
833
741
655
573
498
430
368
312
263
219
181
148
119
95
75
58
45

24

Ano

Ativos

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

-

Futuros
Aposentados
39
29
21
15
11
8
6
5
4
3
2
1
1
1
0

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
2
1
1
0
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
7
6
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

Futuras
Pensões
34
26
19
15
11
8
6
5
4
3
2
2
1
1
1

Plano Financeiro – Cenário Aporte de R$ 250 mm em Imóveis
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

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

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

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

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

25

Ano
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

Ativos
-

Futuros
Aposentados
1.503
1.345
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
54
268
49
218
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
114
102
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
1.035
935
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

26

ANEXO II: PROJEÇÕES ATUARIAIS – FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS: PLANO PREVIDENCIÁRIO
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

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

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
165.670.233,27
166.227.611,96
166.723.041,52
167.151.910,80
166.419.893,67
163.571.027,67
161.880.806,89
157.843.643,74
154.162.847,85
149.885.948,98
143.905.222,32
139.679.436,73
134.221.378,72
129.148.738,79
123.589.018,93
117.408.282,52
110.390.525,50
103.158.203,15
95.788.653,78
88.588.368,38
80.383.673,61
72.287.629,66
63.380.852,02
55.541.656,95
47.670.098,44
39.709.529,54
32.410.912,92
24.961.348,75
18.570.327,89
13.856.131,70
9.700.342,30
5.805.709,08
2.987.675,88
591.428,88
(647.423,77)
(1.835.770,39)

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

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

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$)
21.739.820,88
(69.860.460,47)
(60.630.996,28)
(50.582.749,13)
(50.466.717,79)
(44.543.466,40)
(35.891.631,08)
(30.584.036,21)
(23.174.662,29)
(16.283.084,16)
(11.506.193,31)
(3.341.375,51)
2.913.628,59
10.161.503,65
16.470.981,79
20.913.719,25
18.067.613,08
9.654.989,38
10.737.036,59
12.006.093,76
10.448.009,52
8.581.700,04
3.932.406,83
1.421.382,60
(2.055.375,39)
(6.974.162,06)
(10.881.979,91)
(16.195.831,61)
(19.682.511,55)
(19.502.759,96)
(18.916.637,21)
(18.476.868,83)
(16.085.479,21)
(13.355.432,23)
(8.281.873,63)
(3.798.477,29)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
946.293.333,93
917.123.486,82
895.928.800,48
883.870.989,77
871.410.724,54
864.337.919,29
865.612.818,74
872.250.133,74
886.582.227,20
908.422.178,81
935.978.139,19
972.883.823,67
1.017.631.456,68
1.071.551.112,96
1.134.098.792,62
1.203.778.759,94
1.273.608.859,71
1.338.029.030,06
1.406.301.314,93
1.478.778.365,24
1.552.813.844,46
1.628.166.539,82
1.702.110.107,87
1.776.722.225,11
1.851.065.905,39
1.923.687.577,26
1.995.524.163,17
2.065.135.870,58
2.134.254.201,47
2.206.524.372,17
2.282.488.282,96
2.362.158.410,30
2.447.645.742,73
2.539.539.077,44
2.640.457.384,13
2.750.198.574,36
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Ano
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

Despesas
Previdenciais
(R$)
311.846.652,28
302.777.523,95
293.794.948,27
284.620.641,26
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

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
(2.489.482,63)
(2.681.548,53)
(2.802.228,35)
(2.779.985,14)
(2.732.318,27)
(2.660.215,80)
(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$)
65.929.366,68
63.267.672,71
60.510.660,54
57.671.687,12
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
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$)
-

1.593.231,77
7.808.600,24
13.913.483,93
20.271.060,72
26.696.286,09
33.325.217,57
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$)
2.870.050.344,83
3.001.271.109,89
3.144.239.251,54
3.299.712.600,08
3.468.296.527,97
3.650.758.496,25
3.847.956.381,00
4.060.868.501,53
4.290.512.463,05
4.537.951.609,45
4.804.280.972,90
5.090.617.295,44
5.398.091.175,19
5.727.841.704,62
6.081.012.216,43
6.458.745.664,50
6.862.180.045,89
7.292.444.638,23
7.750.655.925,69
8.237.913.938,64
8.755.299.637,32
9.303.873.215,55
9.884.673.688,57
10.498.720.113,58
11.147.014.294,83
11.830.544.991,62
12.550.294.054,72
13.307.244.948,93
14.102.393.897,52
14.936.763.283,20
15.811.416.126,83
16.727.471.038,92
17.686.117.744,46
18.688.632.614,40
19.736.392.946,93
20.830.889.202,10
21.973.735.263,49
23.166.676.837,39
24.411.597.643,65
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Cenário com Aporte de Imóveis no Montante de R$ 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

CI 5334

551.063.413,07
543.088.074,22
534.199.521,91
524.400.773,54
532.174.225,06
526.576.690,55
517.708.934,02
512.597.404,09
505.701.915,29
499.004.099,39
494.594.314,47
486.031.707,91
479.011.895,74
470.369.665,46
462.217.832,11
454.562.588,85
448.068.745,23
441.607.097,71
435.129.449,20
428.145.236,91
423.106.810,37
417.841.510,09
414.398.050,98
409.097.099,19
404.270.361,70
400.179.709,00
395.330.998,32
391.419.219,15
386.218.838,56
378.579.307,51
370.749.383,00
363.233.519,13
354.605.666,30
345.990.546,42
336.024.485,93
326.685.504,57
316.986.986,16
306.954.750,32

Receitas de
Contribuições (R$)
166.896.584,44
167.447.472,28
167.935.630,51
168.356.344,23
167.615.154,74
164.752.677,36
163.050.777,39
159.000.550,55
155.305.152,32
151.011.938,46
145.012.990,35
140.766.931,21
135.287.158,48
130.189.805,57
124.602.975,24
118.392.429,44
111.342.503,22
104.075.681,53
96.669.246,01
89.430.013,96
81.184.463,69
73.045.842,27
64.094.979,53
56.210.434,00
48.292.533,36
40.284.929,81
32.938.912,59
25.441.929,79
19.003.839,82
14.243.308,30
10.042.315,70
6.104.020,93
3.244.283,37
808.707,95
(466.676,63)
(1.688.336,23)
(2.371.718,10)
(2.589.412,23)

Compensação
Previdenciária
(R$)
9.454.168,79
13.229.554,34
15.111.304,18
19.993.001,49
24.886.392,20
30.134.335,82
37.459.152,49
42.159.684,65
47.904.490,77
52.608.481,68
57.444.921,95
61.580.633,22
65.652.532,57
69.629.814,99
72.990.310,21
75.919.175,77
79.066.528,57
81.605.594,58
84.057.308,61
85.731.605,24
86.969.142,95
87.589.463,70
87.802.336,59
87.691.118,55
87.024.696,65
85.862.563,27
84.302.740,26
82.594.569,34
80.566.725,21
78.379.571,26
75.913.819,84
73.313.059,98
70.588.672,52
67.738.873,51

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

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$)
131.257.378,45
(110.216.394,85)
(100.839.684,31)
(90.620.222,23)
(89.680.694,45)
(83.170.251,77)
(74.122.645,37)
(68.179.644,98)
(60.086.163,69)
(52.433.618,04)
(46.697.964,56)
(37.680.884,97)
(30.396.039,41)
(22.147.171,13)
(14.745.727,84)
(9.165.319,11)
(10.790.904,72)
(17.901.601,19)
(15.469.892,98)
(12.796.047,18)
(12.855.818,12)
(13.190.073,24)
(16.245.762,84)
(17.155.059,94)
(19.008.685,39)
(22.305.315,48)
(24.589.749,14)
(28.286.170,81)
(30.190.302,09)
(28.473.435,94)
(26.404.327,03)
(24.534.928,86)
(20.794.657,72)
(16.802.267,21)
(10.577.342,72)
(5.060.780,81)
1.229.968,26
8.194.710,96

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo de
Previdência) (R$)
1.055.810.891,50
990.994.364,98
932.767.438,36
882.256.215,98
830.512.538,82
783.054.326,21
742.603.016,87
706.355.301,62
676.642.415,90
653.304.421,75
634.698.547,33
624.309.699,90
620.758.977,58
625.304.442,49
637.446.805,67
655.691.699,21
673.095.537,56
684.137.044,49
698.085.044,42
715.306.654,15
733.209.022,16
751.546.936,87
767.617.692,32
783.470.193,14
798.150.726,06
810.165.891,80
820.413.276,00
827.404.876,06
832.792.983,65
840.129.646,01
849.850.893,75
861.859.553,33
878.124.856,40
899.081.958,02
927.165.139,49
961.972.459,67
1.004.567.243,70
1.055.958.346,14
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Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

CI 5334

297.164.712,70
287.337.595,40
277.547.665,67
267.657.639,88
257.579.102,52
247.218.585,92
236.559.396,54
225.598.877,63
214.358.414,94
202.874.826,66
191.195.453,50
179.373.945,07
167.467.465,75
155.536.549,71
143.645.226,89
131.860.118,58
120.251.075,35
108.890.659,32
97.852.192,41
87.207.723,73
77.028.597,67
67.380.788,82
58.324.170,24
49.911.060,85
42.184.692,99
35.177.274,47
28.907.614,21
23.379.598,42
18.582.399,73
14.491.350,25
11.068.499,01
8.263.736,21
6.017.360,01
4.263.318,64
2.931.983,93
1.952.550,57
1.255.574,66

Receitas de
Contribuições (R$)
(2.731.388,65)
(2.726.036,41)
(2.690.915,64)
(2.627.376,27)
(2.552.071,52)
(2.458.574,52)
(2.358.789,93)
(2.254.152,83)
(2.145.602,64)
(2.033.843,78)
(1.919.489,76)
(1.803.141,58)
(1.685.432,60)
(1.567.035,39)
(1.448.652,72)
(1.331.009,26)
(1.214.867,32)
(1.101.014,86)
(990.235,15)
(883.282,82)
(780.909,44)
(683.795,92)
(592.553,49)
(507.722,18)
(429.776,15)
(359.092,02)
(295.901,60)
(240.255,51)
(192.022,49)
(150.906,89)
(116.467,99)
(88.152,56)
(65.332,30)
(47.340,01)
(33.487,06)
(23.084,29)
(15.471,37)

Compensação
Previdenciária
(R$)
64.787.020,06
61.747.413,04
58.633.947,70
55.461.891,48
52.247.689,30
49.008.825,19
45.763.482,28
42.530.270,24
39.328.192,83
36.176.118,17
33.092.154,76
30.093.106,25
27.194.061,86
24.408.405,82
21.748.177,49
19.224.128,84
16.846.070,85
14.623.196,41
12.563.581,55
10.673.708,01
8.958.059,48
7.418.604,56
6.054.638,19
4.862.877,38
3.837.674,31
2.971.036,53
2.252.497,73
1.669.265,46
1.206.722,50
849.131,70
580.245,00
383.950,53
245.144,76
150.435,36
88.384,19
49.531,21
26.364,65

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

Imposto
de Renda
Retido na
Fonte
-

Dividendos
da Sanasa
-

Venda
da
Folha

Amortização de
Superávit

-

-

Aporte de
Imóveis

Resultado no Ano (R$)
-

14.890.918,70
21.683.781,24
28.395.366,40
35.176.875,32
42.116.515,26
49.331.664,75
56.845.295,81
64.677.239,78
72.824.175,25
81.267.447,73
89.977.211,49
98.916.019,60
108.041.163,51
117.304.820,72
126.654.297,87
136.033.001,01
145.380.128,18
154.631.522,23
163.721.153,99
172.582.701,46
181.148.552,37
189.354.019,82
197.137.914,46
204.444.094,35
211.223.205,16
217.434.670,04
223.048.981,92
228.049.411,54
232.432.300,28
236.206.874,55
239.395.278,00
242.032.061,76
244.162.452,45
245.839.776,71
247.122.913,20
248.073.896,35
248.755.318,63

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo de
Previdência) (R$)
1.116.255.473,73
1.185.938.240,33
1.265.328.951,06
1.354.914.971,28
1.455.292.830,31
1.567.202.086,76
1.691.437.072,31
1.828.846.106,20
1.980.310.664,02
2.146.731.470,30
2.329.018.135,01
2.528.081.934,42
2.744.830.621,11
2.980.163.158,53
3.234.964.472,22
3.510.100.945,54
3.806.415.414,38
4.124.722.799,43
4.465.807.033,79
4.830.419.437,70
5.219.276.025,90
5.633.058.914,83
6.072.418.362,63
6.537.976.446,57
7.030.332.638,93
7.550.071.612,45
8.097.773.673,70
8.674.027.353,21
9.279.442.829,68
9.914.665.745,91
10.580.391.650,98
11.277.380.553,73
12.006.470.369,99
12.768.588.372,61
13.564.760.585,82
14.396.119.187,37
15.263.907.631,05

30

ANEXO III: PROJEÇÕES ATUARIAIS – FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS: PLANO
FINANCEIRO
Cenário com Aporte de Imóveis no Montante de R$ 100 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
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074

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

Receitas de
Contribuições
(R$)
189.549.219,87
190.164.820,36
190.685.100,90
195.785.896,14
181.747.276,46
168.245.193,18
154.567.126,08
141.547.366,72
127.648.242,73
115.214.863,66
103.865.908,46
94.333.393,11
84.970.109,35
76.555.112,38
68.384.701,32
62.419.999,92
57.664.806,03
52.908.433,60
48.599.311,39
44.416.366,18
41.278.491,43
39.417.425,14
37.441.693,11
35.596.963,82
34.127.585,38
32.635.364,09
31.263.580,21
29.803.433,88
28.379.629,98
26.741.222,14
25.164.727,93
23.634.296,46
21.969.339,83
20.323.969,82
18.719.581,67
17.119.407,60
15.563.874,01
14.059.116,86
12.616.735,99
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

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

Resultado no Ano (R$)
(218.973.469,28)
(221.530.057,49)
(224.347.277,10)
(344.072.774,15)
(387.645.084,34)
(429.633.798,12)
(472.246.338,67)
(511.927.656,21)
(555.159.257,27)
(591.114.572,70)
(623.666.190,81)
(649.964.084,85)
(675.062.263,56)
(696.394.872,78)
(715.382.921,96)
(725.653.974,47)
(730.979.858,99)
(734.632.789,99)
(735.733.208,55)
(734.862.902,11)
(728.849.481,63)
(716.893.452,29)
(703.633.289,65)
(688.131.235,87)
(669.651.444,38)
(649.560.847,25)
(627.550.915,23)
(604.234.773,97)
(579.340.376,83)
(553.686.243,27)
(526.668.573,97)
(498.506.364,62)
(469.879.038,67)
(440.608.380,39)
(410.845.796,05)
(380.961.051,92)
(351.122.616,37)
(321.603.343,57)
(292.669.715,92)
(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)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
(89.476.121,64)
(221.530.057,49)
(224.347.277,10)
(344.072.774,15)
(387.645.084,34)
(429.633.798,12)
(472.246.338,67)
(511.927.656,21)
(555.159.257,27)
(591.114.572,70)
(623.666.190,81)
(649.964.084,85)
(675.062.263,56)
(696.394.872,78)
(715.382.921,96)
(725.653.974,47)
(730.979.858,99)
(734.632.789,99)
(735.733.208,55)
(734.862.902,11)
(728.849.481,63)
(716.893.452,29)
(703.633.289,65)
(688.131.235,87)
(669.651.444,38)
(649.560.847,25)
(627.550.915,23)
(604.234.773,97)
(579.340.376,83)
(553.686.243,27)
(526.668.573,97)
(498.506.364,62)
(469.879.038,67)
(440.608.380,39)
(410.845.796,05)
(380.961.051,92)
(351.122.616,37)
(321.603.343,57)
(292.669.715,92)
(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)
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Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

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

20.650.691,19
16.108.480,13
12.421.327,57
9.472.383,83
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

Receitas de
Contribuições
(R$)
443.036,07
324.045,87
233.869,52
167.123,00
118.718,21
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
(R$)
1.060.842,74
790.701,69
590.993,61
444.583,40
337.630,10
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$)
(19.146.812,38)
(14.993.732,57)
(11.596.464,44)
(8.860.677,43)
(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
de Previdência) (R$)
(19.146.812,38)
(14.993.732,57)
(11.596.464,44)
(8.860.677,43)
(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)

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

CI 5334

365.930.566,97
369.223.282,22
372.700.373,49
552.978.165,29
589.851.445,63
624.967.714,22
660.007.083,18
692.146.447,72
726.226.593,76
755.004.529,94
779.923.617,82
799.235.933,33
817.123.152,59
831.509.892,64
843.726.856,78
848.960.090,01
850.067.003,69
849.422.356,07
846.305.455,75
841.161.756,56
831.780.442,92
817.547.823,19
801.775.875,42
783.812.654,33
763.098.853,14
740.600.596,43
716.055.849,18
689.944.814,24
662.111.921,60
633.169.021,17
602.726.156,51
571.001.314,97
538.534.916,33
505.266.974,20
471.406.559,77
437.298.129,02
403.165.060,63

Receitas de
Contribuições
(R$)
187.630.429,22
188.254.518,10
188.784.292,15
193.895.735,86
179.869.119,29
166.385.435,34
152.722.822,74
139.720.467,91
125.840.952,41
113.429.653,84
102.105.567,00
92.600.956,65
83.268.832,33
74.888.490,37
66.756.504,75
60.834.581,36
56.126.197,37
51.420.697,47
47.166.426,50
43.042.110,19
39.966.434,70
38.170.873,26
36.263.629,21
34.489.991,45
33.093.867,24
31.676.567,93
30.380.824,70
28.997.242,92
27.649.890,57
26.087.148,32
24.584.830,18
23.126.357,54
21.530.398,84
19.950.312,49
18.406.734,39
16.862.132,60
15.356.172,16

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

Resultado no Ano (R$)
(178.300.137,75)
(180.968.764,13)
(183.916.081,35)
(303.792.812,71)
(347.541.695,95)
(389.843.334,75)
(432.699.061,84)
(472.662.586,76)
(516.221.806,18)
(552.555.798,71)
(585.544.664,17)
(612.344.734,36)
(638.052.571,83)
(660.034.521,56)
(679.755.215,06)
(690.853.967,41)
(697.099.396,56)
(701.765.294,50)
(703.971.547,69)
(704.297.684,68)
(699.567.175,31)
(688.975.534,13)
(677.154.713,79)
(663.158.963,80)
(646.242.951,38)
(627.762.689,46)
(607.397.396,90)
(585.746.756,62)
(562.524.146,24)
(538.532.571,89)
(513.151.919,40)
(486.584.248,14)
(459.491.576,67)
(431.677.979,44)
(403.276.977,72)
(374.640.319,92)
(345.918.609,19)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
(48.802.790,11)
(180.968.764,13)
(183.916.081,35)
(303.792.812,71)
(347.541.695,95)
(389.843.334,75)
(432.699.061,84)
(472.662.586,76)
(516.221.806,18)
(552.555.798,71)
(585.544.664,17)
(612.344.734,36)
(638.052.571,83)
(660.034.521,56)
(679.755.215,06)
(690.853.967,41)
(697.099.396,56)
(701.765.294,50)
(703.971.547,69)
(704.297.684,68)
(699.567.175,31)
(688.975.534,13)
(677.154.713,79)
(663.158.963,80)
(646.242.951,38)
(627.762.689,46)
(607.397.396,90)
(585.746.756,62)
(562.524.146,24)
(538.532.571,89)
(513.151.919,40)
(486.584.248,14)
(459.491.576,67)
(431.677.979,44)
(403.276.977,72)
(374.640.319,92)
(345.918.609,19)
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Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

CI 5334

369.300.963,37
336.004.503,50
303.633.289,91
272.405.549,87
242.611.467,77
214.478.169,63
188.182.399,83
163.846.514,24
141.544.120,88
121.303.410,92
103.110.195,85
86.913.921,31
72.637.157,68
60.176.717,13
49.393.501,96
40.160.824,58
32.336.582,26
25.769.490,75
20.301.602,71
15.813.509,85
12.176.270,84
9.271.868,34
6.987.867,58
5.219.477,76
3.871.940,54
2.860.834,67
2.114.873,81
1.573.844,75
1.184.745,95
903.074,04
696.714,97
540.753,87
419.106,39
321.928,40
243.638,98
181.048,66
131.820,01
93.832,46

Receitas de
Contribuições
(R$)
13.894.284,49
12.487.595,80
11.114.093,65
9.819.950,41
8.598.904,26
7.460.432,98
6.411.567,42
5.456.656,71
4.597.570,00
3.833.862,25
3.162.954,79
2.580.581,01
2.081.400,57
1.658.941,53
1.304.207,69
1.011.386,90
773.478,86
582.906,78
431.152,08
313.930,10
225.371,29
160.078,34
112.950,42
79.447,89
55.868,05
39.358,55
27.909,68
20.076,11
14.717,73
10.966,90
8.288,99
6.279,07
4.719,76
3.495,64
2.547,20
1.834,99
1.313,80
934,10

Compensação
Previdenciária
(R$)
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
337.630,10
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$)
(317.368.315,97)
(289.245.733,58)
(261.900.197,81)
(235.474.851,60)
(210.238.850,77)
(186.384.513,39)
(164.059.339,48)
(143.363.115,63)
(124.353.895,84)
(107.052.120,44)
(91.444.166,47)
(77.488.084,60)
(65.121.783,31)
(54.263.269,88)
(44.801.776,73)
(36.639.568,68)
(29.666.604,73)
(23.764.797,25)
(18.809.607,89)
(14.708.878,06)
(11.359.905,94)
(8.667.206,59)
(6.537.287,06)
(4.880.839,68)
(3.615.159,32)
(2.664.792,03)
(1.964.706,67)
(1.458.923,04)
(1.097.323,56)
(837.331,60)
(648.040,18)
(505.445,94)
(394.143,40)
(304.818,30)
(232.311,52)
(173.817,47)
(127.374,45)
(91.202,36)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
(317.368.315,97)
(289.245.733,58)
(261.900.197,81)
(235.474.851,60)
(210.238.850,77)
(186.384.513,39)
(164.059.339,48)
(143.363.115,63)
(124.353.895,84)
(107.052.120,44)
(91.444.166,47)
(77.488.084,60)
(65.121.783,31)
(54.263.269,88)
(44.801.776,73)
(36.639.568,68)
(29.666.604,73)
(23.764.797,25)
(18.809.607,89)
(14.708.878,06)
(11.359.905,94)
(8.667.206,59)
(6.537.287,06)
(4.880.839,68)
(3.615.159,32)
(2.664.792,03)
(1.964.706,67)
(1.458.923,04)
(1.097.323,56)
(837.331,60)
(648.040,18)
(505.445,94)
(394.143,40)
(304.818,30)
(232.311,52)
(173.817,47)
(127.374,45)
(91.202,36)
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CI 5334

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,
versão B (IRRF sem vinculações).
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 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.

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



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



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



Crescimento Salarial por Produtividade: não há;



Crescimento Real dos Benefícios: sem crescimento anual;



Fator de Capacidade Salarial: 0,9765;



Fator de Capacidade de Benefícios: 0,9765;
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Indexador do sistema previdencial: IPCA;



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



Reposição do Contingente de Servidores Ativos: não usada;



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



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



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

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
5.924
1.537

REMUNERAÇÃO
MÉDIA
R$ 4.417,07
R$ 6.794,62
R$ 5.252,48

Financeiro-Ativos
Financeiro-Aposentados
Financeiro-Pensionistas

7.108
2.449
553

R$ 6.217,20
R$ 7.834,47
R$ 4.888,93

GRUPO

QUANTIDADE

IDADE MÉDIA
39,9
70,4
74,0
51,5
55,6
46,6

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;



28,00% para o município, incidentes sobre as remunerações de contribuição dos
servidores ativos, a título de contribuição normal, acrescidos de 2,00% para
custeio administrativo.
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)

COM APORTE DE IMÓVEIS DE COM APORTE DE IMÓVEIS DE
R$ 100 MILHÕES
R$ 250 MILHÕES
7.058.029.575,84
7.058.029.575,84
153.194.188,21

153.194.188,21

2.133.657.757,17
2.065.784.983,69
67.872.773,48
3.010.642.880,50
2.492.742.897,52
517.899.982,98
298.321.877,24
1.022.112.812,36
6.904.835.387,63

2.133.657.757,17
2.065.784.983,69
67.872.773,48
3.010.642.880,50
2.492.742.897,52
517.899.982,98
298.321.877,24
1.022.112.812,36
6.904.835.387,63

6.904.835.387,63

6.904.835.387,63

5.323.142.049,04
1.887.343.194,08
305.649.855,49
0,00
7.235.473.903,16
2.226.678.635,09
3.785.353.679,65
714.089.399,37
232.633.878,92
180.841.033,05
95.877.277,09
886.436.733,51
1.063.881.060,83

5.323.142.049,04
1.887.343.194,08
305.649.855,49
0,00
7.379.289.818,79
2.226.678.635,09
3.785.353.679,65
714.089.399,37
232.633.878,92
180.841.033,05
239.693.192,71
886.436.733,51
1.207.696.976,46

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)
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AMBOS OS CENÁRIOS
8.739.326.338,61
4.405.473.707,34
1.593.662.723,37
1.314.753.620,28
278.909.103,09
6.852.118.831,30
5.726.336.475,11
1.125.782.356,19
287.947.508,25
1.140.929.908,84
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GERAÇÃO ATUAL
AMBOS OS CENÁRIOS
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (B) = (B.1 - B.2)
4.333.852.631,27
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos (Atuais Aposentados e Pensionistas)
4.333.852.631,27
(B.1)
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria
3.567.648.998,94
Valor Presente dos Benefícios de Pensão
989.531.258,26
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)
223.327.625,93
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)
0,00
VALOR PRESENTE DOS PARCELAMENTOS (C)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D)
DÉFICIT ATUARIAL (D + C - A - B)

0,00
124.158.530,82
-8.615.167.807,79

O Valor Presente dos Benefícios Futuros representa o somatório dos benefícios futuros
prometidos aos servidores e seus dependentes, quer estejam adquiridos ou não,
fundados ou não. Refere-se, pois, ao montante de recursos que deve estar reunido numa
determinada data para assegurar o pagamento de todos os benefícios prometidos a esses
segurados no futuro sem que haja a necessidade de qualquer outra contribuição
adicional ao plano.
O Valor Presente das Contribuições Futuras, por sua vez, representa o somatório das
contribuições futuras, a serem pagas pelos segurados e pelo ente municipal, devendo ser
suficiente para amortizar o correspondente ao Valor Presente dos Benefícios Futuros
desses indivíduos, considerando o período de atividade do servidor e o patrimônio
líquido existente na data da avaliação atuarial. Nos valores presentes das contribuições
futuras estão inseridas, ainda, as contribuições que serão arrecadadas dos aposentados e
pensionistas, pois segundo as determinações da Emenda Constitucional nº 41, esses
grupos deverão pagar contribuições sobre a parcela dos benefícios que exceder ao teto
do RGPS.
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.
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Os resultados foram agrupados em Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos,
sendo que o primeiro grupo representa os direitos e obrigações do regime de
previdência para com os indivíduos que ainda não estão em gozo de benefícios,
compostos pelos atuais servidores ativos e seus dependentes, bem como pelos futuros
servidores ativos. O grupo dos benefícios concedidos se refere aos atuais aposentados e
pensionistas, que já estão em gozo de benefícios.
O patrimônio líquido representa o total dos saldos de investimentos destinados aos
pagamentos de benefícios previdenciais e, na posição de 31/12/2019, eram de
R$ 886.436.733,51 para o Plano Previdenciário e de R$ 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$ 1.063.881.060,83, que representa 13,10% dos ativos garantidores do Plano
Previdenciário; e
b) Cenário com aporte de R$ 250 milhões em imóveis em 2020: superávit de
R$ 1.207.696.976,46, que representa 14,61% dos ativos garantidores 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
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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.
As alíquotas utilizadas no presente relatório foram:
a) 28,00% do município, incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, a
título de contribuição normal, acrescido de 2,00% para custeio administrativo;
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
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b) que os integrantes dos referidos grupos tenham idades iguais ou superiores a 62
anos.
A economia relativa à folha mensal de benefícios dos segurados migrantes será de
R$ 39.786.962,93, em aposentadorias, e de R$ 7.894.454,69, referente aos pensionistas,
totalizando uma economia mensal de R$ 47.681.417,62.
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.

Abril de 2020.

Antonio Mário Rattes de Oliveira
Atuário - MIBA nº 1.162
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13. 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
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
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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

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
17
5.770
27
5.610
37
5.443
49
5.271
61
5.092
73
4.908
85
4.718
97
4.524
109
4.326
121
4.123
131
3.918
141
3.711
151
3.502
161
3.293
170
3.084
179
2.877
188
2.672
197
2.470
205
2.273
213
2.080
220
1.893
226
1.713
231
1.540
236
1.375
239
1.219
242
1.071
243
934
244
806
243
689
241
582
238
485
235
399
230
323
225
256
220
200
214
152
207
113
200
82
193
57
186
39
179
26
171
18
163
13
156
10
148
8
140
7
132
6
123
5
115
4
107
4
100
3
92
3
84
2
77
2
70
1

Atuais
Pensões
1.449
1.389
1.327
1.266
1.204
1.141
1.079
1.018
958
898
840
782
726
671
619
568
520
474
430
388
349
312
278
246
216
189
165
142
122
103
87
73
60
49
40
33
26
21
17
14
12
10
9
8
8
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3

Futuras
Pensões
270
398
519
635
744
846
941
1.027
1.106
1.176
1.238
1.291
1.336
1.372
1.400
1.420
1.432
1.437
1.436
1.428
1.416
1.399
1.378
1.355
1.330
1.305
1.279
1.254
1.231
1.210
1.191
1.175
1.162
1.152
1.144
1.139
1.136
1.134
1.132
1.130
1.127
1.121
1.113
1.100
1.084
1.064
1.039
1.010
976
938
896
850
801
749
695
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Ano

Ativos

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

-

Futuros
Aposentados
1.238
1.103
976
855
743
640
544
458
380
311
251
198
154
117
87
63
44
30
20
13

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
63
1
56
1
50
1
44
1
38
0
33
0
28
0
24
0
20
0
16
0
13
0
11
0
8
0
6
0
5
0
3
0
2
0
2
0
1
1
-

Atuais
Pensões
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Futuras
Pensões
640
584
528
473
419
367
317
271
229
191
156
126
100
78
59
44
32
23
16
11

Atuais
Pensões
485
482
480
475
466
462
457
452
447
443
437
431
426
420
413
406
399
391
382
373
364
354
343
332
321
309
296
284
271
258
244
231
217
203
190
176

Futuras
Pensões
100
154
210
269
331
396
464
534
608
684
762
843
925
1.008
1.093
1.177
1.261
1.343
1.423
1.500
1.572
1.639
1.700
1.753
1.798
1.833
1.858
1.872
1.875
1.866
1.846
1.814
1.770
1.716
1.652
1.579

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
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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

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

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
20
2.433
32
2.416
45
2.398
59
2.378
72
2.358
84
2.335
95
2.311
105
2.285
114
2.257
122
2.227
128
2.195
134
2.161
139
2.124
142
2.084
145
2.041
147
1.996
148
1.947
149
1.895
148
1.841
147
1.782
145
1.721
143
1.657
141
1.590
138
1.520
134
1.448
131
1.375
127
1.299
123
1.222
119
1.145
115
1.067
110
989
105
912
101
835
96
760
90
686
85
614
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Ano
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
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Ativos
2
1
1
-

Futuros
Aposentados
2.383
2.197
2.015
1.839
1.667
1.503
1.345
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
80
545
75
479
70
416
64
356
59
301
54
251
49
205
45
165
40
130
36
101
31
78
28
59
24
43
21
32
18
23
15
17
12
12
10
8
8
6
7
4
5
3
4
2
3
2
3
1
2
1
1
0
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
163
150
138
125
114
103
92
82
73
65
57
51
44
39
34
29
26
22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

Futuras
Pensões
1.497
1.409
1.316
1.220
1.121
1.023
925
831
740
654
573
498
430
368
312
263
219
181
148
119
95
75
58
45
34
26
19
15
11
8
6
5
4
3
2
2
1
1
1
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ANEXO II: PROJEÇÕES ATUARIAIS – FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS: PLANO PREVIDENCIÁRIO
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

Despesas
Previdenciais
(R$)
616.461.361,56
608.253.747,37
599.102.067,24
589.005.832,73
596.442.873,59
590.463.414,26
581.159.900,56
575.550.673,77
568.088.738,82
560.747.920,79
555.608.633,76
546.218.550,54
538.262.428,24
528.565.994,80
519.233.436,84
510.261.484,48
502.302.527,00
494.223.844,28
485.980.904,81
477.085.389,58
469.994.480,61
462.542.827,44
456.788.540,43
449.063.980,01
441.714.829,22
435.019.158,68
427.501.152,93
420.876.121,06
412.940.672,63
402.568.023,57
392.032.091,92
381.863.642,78
370.663.829,81
359.585.211,70
347.292.339,94
335.791.634,11
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Receitas de
Contribuições
(R$)
169.031.531,78
169.570.704,47
170.045.958,39
170.452.467,92
169.695.624,63
166.815.833,74
165.094.710,34
161.023.124,30
157.304.049,07
152.984.623,17
146.956.649,61
142.678.442,15
137.163.128,09
132.026.630,31
126.396.840,58
120.139.278,09
113.037.971,07
105.715.412,19
98.249.082,29
90.945.940,76
82.632.675,51
74.422.804,68
65.397.479,15
57.435.634,20
49.438.029,32
41.348.801,92
33.919.777,29
26.338.986,98
19.816.916,00
14.972.894,78
10.689.601,27
6.670.918,50
3.733.450,43
1.223.560,83
(121.954,34)
(1.408.790,11)

Compensação
Previdenciária
(R$)
10.434.231,36
14.600.990,72
16.677.811,40
22.065.567,87
27.466.229,95
33.258.199,52
41.342.340,33
46.530.151,25
52.870.490,36
58.062.118,58
63.399.926,47
67.964.364,58
72.458.375,71
76.847.961,51
80.556.821,09
83.789.306,31
87.262.928,16
90.065.205,43
92.771.075,39
94.618.937,31
95.984.763,86
96.669.389,91
96.904.330,18
96.781.582,77
96.046.076,51
94.763.471,05
93.041.949,62
91.156.701,85
88.918.642,09
86.504.757,71
83.783.395,17
80.913.028,59

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
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

Imposto de
Renda Retido na
Fonte
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00

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

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

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$)
(62.005.622,69)
(153.258.835,82)
(143.631.901,77)
(133.129.157,73)
(130.888.810,52)
(23.622.382,72)
(73.963.171,75)
(67.037.774,52)
(57.894.252,72)
(49.080.891,03)
18.114.563,27
(31.585.750,05)
(22.804.602,71)
(13.053.038,83)
(4.012.462,71)
63.266.365,27
3.476.624,50
(1.660.470,59)
2.824.998,58
7.649.857,50
69.901.123,06
11.945.182,67
11.380.014,11
12.990.591,50
13.707.963,97
72.999.033,15
13.322.954,54
12.244.448,69
12.922.319,88
17.168.342,26
81.699.458,97
25.963.977,57
31.988.262,70
38.143.106,83
46.369.100,89
113.712.604,38

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
862.547.890,36
746.378.613,82
634.840.992,45
529.009.997,39
420.868.616,76
415.343.584,56
359.240.186,95
307.649.740,47
262.984.426,58
225.211.865,90
253.010.539,40
232.304.242,55
219.488.722,27
215.873.698,49
221.143.804,81
293.919.353,69
310.034.510,40
321.705.523,76
338.363.859,87
360.563.363,34
445.968.711,03
477.090.548,27
508.985.455,96
543.862.422,06
580.956.470,18
678.936.631,55
721.453.861,25
764.720.825,97
810.526.141,36
862.547.107,70
981.336.092,30
1.049.497.521,85
1.126.614.177,99
1.213.201.694,47
1.311.738.468,22
1.481.855.826,73
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Ano
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

Despesas
Previdenciais
(R$)
324.124.876,58
312.346.013,01
301.057.517,78
289.999.700,30
279.250.352,41
268.659.904,43
258.115.588,96
247.479.087,98
236.673.665,73
225.643.512,52
214.373.424,28
202.878.823,96
191.196.221,11
179.374.056,97
167.467.481,43
155.536.551,61
143.645.226,89
131.860.118,58
120.251.075,35
108.890.659,32
97.852.192,41
87.207.723,73
77.028.597,67
67.380.788,82
58.324.170,24
49.911.060,85
42.184.692,99
35.177.274,47
28.907.614,21
23.379.598,42
18.582.399,73
14.491.350,25
11.068.499,01
8.263.736,21
6.017.360,01
4.263.318,64
2.931.983,93
1.952.550,57
1.255.574,66

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
(2.151.623,30)
(2.422.279,55)
(2.609.999,19)
(2.642.596,83)
(2.637.412,17)
(2.595.930,59)
(2.535.339,16)
(2.450.527,52)
(2.355.299,91)
(2.252.803,46)
(2.145.152,47)
(2.033.724,68)
(1.919.466,99)
(1.803.138,27)
(1.685.432,14)
(1.567.035,34)
(1.448.652,72)
(1.331.009,26)
(1.214.867,32)
(1.101.014,86)
(990.235,15)
(883.282,82)
(780.909,44)
(683.795,92)
(592.553,49)
(507.722,18)
(429.776,15)
(359.092,02)
(295.901,60)
(240.255,51)
(192.022,49)
(150.906,89)
(116.467,99)
(88.152,56)
(65.332,30)
(47.340,01)
(33.487,06)
(23.084,29)
(15.471,37)

Compensação
Previdenciária
(R$)
77.906.218,61
74.760.996,34
71.503.140,20
68.148.433,55
64.712.212,10
61.211.325,95
57.663.924,81
54.089.305,16
50.507.535,10
46.939.153,45
43.405.133,98
39.926.300,78
36.522.639,55
33.212.695,90
30.013.123,25
26.938.693,30
24.002.693,48
21.216.990,36
18.592.411,94
16.139.104,13
13.865.980,13
11.780.193,62
9.886.693,08
8.187.651,20
6.682.289,80
5.366.985,59
4.235.505,26
3.279.027,83
2.486.001,99
1.842.309,19
1.331.816,90
937.156,59
640.395,87
423.752,61
270.557,59
166.030,18
97.546,50
54.665,84
29.097,73

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

Imposto de
Renda Retido na
Fonte
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00

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
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
-

-

Aporte de
Imóveis

Resultado no Ano
(R$)
-

61.629.718,74
69.992.703,78
77.835.623,23
85.506.136,43
152.824.447,52
99.955.490,93
107.012.996,69
114.159.689,67
121.478.569,45
189.042.837,47
136.886.557,23
145.013.752,14
153.406.951,44
162.035.500,66
230.860.209,68
179.835.106,36
188.908.813,86
198.025.862,53
207.126.469,28
276.147.429,95
225.023.552,57
233.689.187,07
242.077.185,97
250.123.066,46
317.765.566,07
264.948.202,56
271.621.036,11
277.742.661,34
283.282.486,18
348.222.455,26
292.557.394,68
296.294.899,44
299.455.428,86
302.071.863,84
364.187.865,28
305.855.371,53
307.132.075,51
308.079.030,99
308.758.051,71

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
1.607.205.346,02
1.746.307.879,68
1.899.234.741,73
2.066.407.972,06
2.308.087.962,37
2.507.291.235,69
2.722.117.755,51
2.953.328.508,67
3.201.800.203,99
3.528.520.450,23
3.817.133.386,83
4.126.283.874,60
4.457.121.032,65
4.810.812.737,71
5.248.537.895,11
5.654.060.130,96
6.086.093.530,46
6.545.821.414,79
7.034.418.204,91
7.613.045.617,67
8.165.430.131,80
8.750.232.814,54
9.368.570.011,54
10.021.541.588,49
10.770.233.442,86
11.498.301.683,46
12.264.349.691,96
13.069.459.390,05
13.914.728.630,01
14.861.284.416,36
15.792.877.040,95
16.768.265.653,15
17.788.756.505,10
18.855.744.898,65
20.030.729.794,57
21.197.906.547,27
22.416.548.604,31
23.688.539.225,28
25.015.904.463,67
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Cenário com Aporte de Imóveis no Montante de R$ 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

Despesas
Previdenciais
(R$)
616.461.361,56
608.253.747,37
599.102.067,24
589.005.832,73
596.442.873,59
590.463.414,26
581.159.900,56
575.550.673,77
568.088.738,82
560.747.920,79
555.608.633,76
546.218.550,54
538.262.428,24
528.565.994,80
519.233.436,84
510.261.484,48
502.302.527,00
494.223.844,28
485.980.904,81
477.085.389,58
469.994.480,61
462.542.827,44
456.788.540,43
449.063.980,01
441.714.829,22
435.019.158,68
427.501.152,93
420.876.121,06
412.940.672,63
402.568.023,57
392.032.091,92
381.863.642,78
370.663.829,81
359.585.211,70
347.292.339,94
335.791.634,11
324.124.876,58
312.346.013,01
301.057.517,78

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
169.031.531,78
169.570.704,47
170.045.958,39
170.452.467,92
169.695.624,63
166.815.833,74
165.094.710,34
161.023.124,30
157.304.049,07
152.984.623,17
146.956.649,61
142.678.442,15
137.163.128,09
132.026.630,31
126.396.840,58
120.139.278,09
113.037.971,07
105.715.412,19
98.249.082,29
90.945.940,76
82.632.675,51
74.422.804,68
65.397.479,15
57.435.634,20
49.438.029,32
41.348.801,92
33.919.777,29
26.338.986,98
19.816.916,00
14.972.894,78
10.689.601,27
6.670.918,50
3.733.450,43
1.223.560,83
(121.954,34)
(1.408.790,11)
(2.151.623,30)
(2.422.279,55)
(2.609.999,19)

Compensação
Previdenciária
(R$)
10.434.231,36
14.600.990,72
16.677.811,40
22.065.567,87
27.466.229,95
33.258.199,52
41.342.340,33
46.530.151,25
52.870.490,36
58.062.118,58
63.399.926,47
67.964.364,58
72.458.375,71
76.847.961,51
80.556.821,09
83.789.306,31
87.262.928,16
90.065.205,43
92.771.075,39
94.618.937,31
95.984.763,86
96.669.389,91
96.904.330,18
96.781.582,77
96.046.076,51
94.763.471,05
93.041.949,62
91.156.701,85
88.918.642,09
86.504.757,71
83.783.395,17
80.913.028,59
77.906.218,61
74.760.996,34
71.503.140,20

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

Imposto de
Renda Retido na
Fonte
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00

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

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
-

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$)
87.994.377,31
(153.258.835,82)
(143.631.901,77)
(133.129.157,73)
(130.888.810,52)
(23.622.382,72)
(73.963.171,75)
(67.037.774,52)
(57.894.252,72)
(49.080.891,03)
18.114.563,27
(31.585.750,05)
(22.804.602,71)
(13.053.038,83)
(4.012.462,71)
63.266.365,27
3.476.624,50
(1.660.470,59)
2.824.998,58
7.649.857,50
69.901.123,06
11.945.182,67
11.380.014,11
12.990.591,50
13.707.963,97
72.999.033,15
13.322.954,54
12.244.448,69
12.922.319,88
17.168.342,26
81.699.458,97
25.963.977,57
31.988.262,70
38.143.106,83
46.369.100,89
113.712.604,38
61.629.718,74
69.992.703,78
77.835.623,23

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
1.012.547.890,36
902.828.613,82
798.018.342,45
699.203.973,44
598.380.933,78
600.488.931,21
552.346.783,51
509.059.920,68
473.055.244,54
444.315.729,03
481.535.868,65
470.656.160,95
468.089.773,16
475.164.594,57
491.584.209,43
575.988.695,70
604.232.834,12
628.554.375,40
658.407.212,13
694.368.579,75
794.127.551,74
840.220.219,14
887.729.702,67
938.892.671,38
992.973.020,22
1.108.669.893,24
1.169.665.653,19
1.232.205.724,97
1.298.112.891,02
1.371.100.087,59
1.511.756.850,33
1.602.726.372,47
1.703.631.869,19
1.815.031.146,39
1.939.446.586,58
2.136.555.394,17
2.290.056.994,86
2.458.522.149,42
2.642.074.225,07
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Ano
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

Despesas
Previdenciais
(R$)
289.999.700,30
279.250.352,41
268.659.904,43
258.115.588,96
247.479.087,98
236.673.665,73
225.643.512,52
214.373.424,28
202.878.823,96
191.196.221,11
179.374.056,97
167.467.481,43
155.536.551,61
143.645.226,89
131.860.118,58
120.251.075,35
108.890.659,32
97.852.192,41
87.207.723,73
77.028.597,67
67.380.788,82
58.324.170,24
49.911.060,85
42.184.692,99
35.177.274,47
28.907.614,21
23.379.598,42
18.582.399,73
14.491.350,25
11.068.499,01
8.263.736,21
6.017.360,01
4.263.318,64
2.931.983,93
1.952.550,57
1.255.574,66

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
(2.642.596,83)
(2.637.412,17)
(2.595.930,59)
(2.535.339,16)
(2.450.527,52)
(2.355.299,91)
(2.252.803,46)
(2.145.152,47)
(2.033.724,68)
(1.919.466,99)
(1.803.138,27)
(1.685.432,14)
(1.567.035,34)
(1.448.652,72)
(1.331.009,26)
(1.214.867,32)
(1.101.014,86)
(990.235,15)
(883.282,82)
(780.909,44)
(683.795,92)
(592.553,49)
(507.722,18)
(429.776,15)
(359.092,02)
(295.901,60)
(240.255,51)
(192.022,49)
(150.906,89)
(116.467,99)
(88.152,56)
(65.332,30)
(47.340,01)
(33.487,06)
(23.084,29)
(15.471,37)

Compensação
Previdenciária
(R$)
68.148.433,55
64.712.212,10
61.211.325,95
57.663.924,81
54.089.305,16
50.507.535,10
46.939.153,45
43.405.133,98
39.926.300,78
36.522.639,55
33.212.695,90
30.013.123,25
26.938.693,30
24.002.693,48
21.216.990,36
18.592.411,94
16.139.104,13
13.865.980,13
11.780.193,62
9.886.693,08
8.187.651,20
6.682.289,80
5.366.985,59
4.235.505,26
3.279.027,83
2.486.001,99
1.842.309,19
1.331.816,90
937.156,59
640.395,87
423.752,61
270.557,59
166.030,18
97.546,50
54.665,84
29.097,73

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

Imposto de
Renda Retido na
Fonte
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00

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

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
-

-

Aporte de
Imóveis

Resultado no Ano
(R$)
-

85.506.136,43
152.824.447,52
99.955.490,93
107.012.996,69
114.159.689,67
121.478.569,45
189.042.837,47
136.886.557,23
145.013.752,14
153.406.951,44
162.035.500,66
230.860.209,68
179.835.106,36
188.908.813,86
198.025.862,53
207.126.469,28
276.147.429,95
225.023.552,57
233.689.187,07
242.077.185,97
250.123.066,46
317.765.566,07
264.948.202,56
271.621.036,11
277.742.661,34
283.282.486,18
348.222.455,26
292.557.394,68
296.294.899,44
299.455.428,86
302.071.863,84
364.187.865,28
305.855.371,53
307.132.075,51
308.079.030,99
308.758.051,71

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
2.841.189.553,18
3.116.185.151,49
3.350.136.603,93
3.601.205.474,59
3.870.216.999,66
4.158.114.900,10
4.525.956.678,28
4.857.459.372,68
5.211.343.877,84
5.588.838.616,03
5.991.194.177,18
6.479.675.736,47
6.938.136.899,50
7.425.385.600,04
7.942.703.043,37
8.491.365.743,52
9.132.641.900,44
9.750.369.054,73
10.403.324.111,15
11.092.744.233,91
11.819.855.302,42
12.645.874.646,49
13.454.595.458,85
14.304.764.099,69
15.197.611.617,31
16.134.391.403,04
17.176.392.688,63
18.207.534.968,93
19.286.753.872,04
20.415.539.717,39
21.595.479.789,08
22.888.273.285,29
24.178.324.408,08
25.525.124.433,14
26.930.783.814,75
28.397.565.570,49
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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

CI 5334

299.108.049,66
302.574.262,92
306.253.403,79
486.765.387,53
523.909.629,53
559.340.404,70
594.746.606,13
627.313.916,39
661.890.610,26
691.242.201,51
716.822.865,49
736.897.337,52
755.659.575,34
771.044.671,33
784.393.203,05
790.901.932,86
793.442.570,33
794.395.215,50
793.036.842,74
789.811.822,62
782.505.321,49
770.496.800,26
757.089.009,98
741.618.146,38
723.510.424,77
703.714.932,98
681.950.146,74
658.674.477,44
633.708.451,71
607.638.131,25
580.046.144,44
551.121.718,31
521.375.464,21
490.716.839,34
459.323.898,15
427.509.874,88
395.466.938,68
363.457.837,86
331.752.261,39
300.687.018,88
270.478.232,09
241.432.039,11
213.803.594,57
187.816.653,63
163.653.939,45
141.441.079,33
121.242.008,91
103.065.712,51
86.875.718,69
72.601.604,84
60.142.935,92
49.361.411,39
40.130.448,90
32.307.955,96
25.742.641,15
20.276.547,57
15.790.257,27

Receitas de
Contribuições
(R$)
184.369.922,22
185.007.074,99
185.551.508,60
190.679.378,64
176.671.181,56
163.208.235,19
149.569.083,13
136.593.297,82
122.743.781,74
110.366.285,69
99.080.280,69
89.618.577,09
80.334.690,45
72.008.333,95
63.936.484,94
58.081.298,93
53.446.841,70
48.822.584,46
44.656.669,89
40.627.694,95
37.654.091,88
35.966.963,73
34.174.047,71
32.520.059,57
31.248.227,19
29.959.079,03
28.794.464,26
27.544.013,44
26.330.734,80
24.901.873,63
23.532.043,43
22.203.411,50
20.733.350,54
19.273.893,81
17.844.334,11
16.405.788,63
14.996.572,30
13.620.779,99
12.288.274,37
10.976.097,02
9.730.195,38
8.544.784,67
7.430.413,84
6.396.238,88
5.449.489,30
4.594.559,78
3.832.744,55
3.162.572,99
2.580.424,18
2.081.298,21
1.658.850,75
1.304.122,42
1.011.306,28
773.402,88
582.835,51
431.085,58
313.868,39

Compensação
Previdenciária
(R$)
48.515.410,92
54.790.266,61
60.316.897,06
65.446.855,54
69.990.606,18
73.851.896,43
78.112.263,66
80.967.847,77
82.737.593,82
84.063.906,89
84.752.843,02
85.304.123,93
85.353.617,43
84.976.186,61
84.445.272,49
83.507.351,79
82.326.687,97
80.944.547,45
79.325.234,91
77.531.772,63
75.606.732,59
73.499.325,28
71.217.272,74
68.686.879,97
65.987.044,99
63.123.896,46
60.150.489,39
57.026.761,43
53.781.236,39
50.466.328,44
47.066.752,60
43.630.694,67
40.184.689,20
36.757.789,85
33.377.818,77
30.072.194,27
26.867.491,21
23.789.079,24
20.860.905,01
18.105.195,24
15.541.441,75
13.185.632,33
11.049.775,16
9.141.061,94
7.461.259,14
6.006.559,88
4.768.191,34
3.733.234,30
2.884.723,65
2.202.354,31
1.664.135,46
1.247.586,28
930.865,94
693.823,17

Resultado no Ano (R$)
(114.738.127,45)
(117.567.187,93)
(120.701.895,19)
(247.570.597,97)
(292.448.181,37)
(335.815.272,45)
(379.730.667,47)
(420.730.012,39)
(465.294.932,09)
(502.763.652,16)
(536.774.737,03)
(564.541.166,61)
(591.260.977,99)
(614.283.494,36)
(635.152.594,18)
(647.467.016,50)
(655.019.542,02)
(661.127.358,55)
(664.872.821,06)
(666.857.439,70)
(663.906.682,15)
(655.204.601,62)
(645.383.189,65)
(633.491.354,23)
(618.762.872,30)
(602.538.581,21)
(584.468.802,51)
(565.143.419,00)
(544.253.820,45)
(522.585.768,24)
(499.487.339,58)
(475.137.070,43)
(450.175.785,22)
(424.376.192,94)
(397.848.869,37)
(370.919.397,05)
(343.712.576,53)
(316.459.239,10)
(289.391.792,75)
(262.843.430,64)
(236.958.957,47)
(212.026.349,43)
(188.267.985,49)
(165.878.973,00)
(145.018.817,82)
(125.796.744,39)
(108.268.202,41)
(92.441.880,38)
(78.288.734,63)
(65.752.115,28)
(54.750.850,88)
(45.172.565,32)
(36.916.788,31)
(29.870.417,62)
(23.912.219,36)
(18.914.596,05)
(14.782.565,71)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
14.759.220,20
(102.173.321,26)
(120.701.895,19)
(247.570.597,97)
(292.448.181,37)
(335.815.272,45)
(379.730.667,47)
(420.730.012,39)
(465.294.932,09)
(502.763.652,16)
(536.774.737,03)
(564.541.166,61)
(591.260.977,99)
(614.283.494,36)
(635.152.594,18)
(647.467.016,50)
(655.019.542,02)
(661.127.358,55)
(664.872.821,06)
(666.857.439,70)
(663.906.682,15)
(655.204.601,62)
(645.383.189,65)
(633.491.354,23)
(618.762.872,30)
(602.538.581,21)
(584.468.802,51)
(565.143.419,00)
(544.253.820,45)
(522.585.768,24)
(499.487.339,58)
(475.137.070,43)
(450.175.785,22)
(424.376.192,94)
(397.848.869,37)
(370.919.397,05)
(343.712.576,53)
(316.459.239,10)
(289.391.792,75)
(262.843.430,64)
(236.958.957,47)
(212.026.349,43)
(188.267.985,49)
(165.878.973,00)
(145.018.817,82)
(125.796.744,39)
(108.268.202,41)
(92.441.880,38)
(78.288.734,63)
(65.752.115,28)
(54.750.850,88)
(45.172.565,32)
(36.916.788,31)
(29.870.417,62)
(23.912.219,36)
(18.914.596,05)
(14.782.565,71)
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Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

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

CI 5334

12.154.819,17
9.252.206,16
6.969.973,66
5.203.321,09
3.857.480,43
2.848.020,79
2.103.646,36
1.564.134,53
1.176.474,58
896.154,08
691.050,08
536.238,94
415.627,62
319.363,31
241.856,23
179.907,80
131.171,39
93.520,38

Receitas de
Contribuições
(R$)
225.314,36
160.026,16
112.902,93
79.405,01
55.829,67
39.324,54
27.879,88
20.050,34
14.695,77
10.948,53
8.273,95
6.267,09
4.710,53
3.488,83
2.542,46
1.831,96
1.312,08
933,28

Compensação
Previdenciária
(R$)
518.583,77
390.112,07
296.262,92
227.433,64
176.296,85
137.486,81
107.278,21
83.224,90
63.796,73
48.064,32
35.437,65
25.472,17
17.762,98
11.946,39
7.704,49
4.735,05
2.748,05
1.488,20

Resultado no Ano (R$)
(11.410.921,05)
(8.702.067,94)
(6.560.807,82)
(4.896.482,45)
(3.625.353,91)
(2.671.209,44)
(1.968.488,26)
(1.460.859,29)
(1.097.982,08)
(837.141,23)
(647.338,48)
(504.499,68)
(393.154,11)
(303.928,08)
(231.609,28)
(173.340,79)
(127.111,26)
(91.098,91)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
(11.410.921,05)
(8.702.067,94)
(6.560.807,82)
(4.896.482,45)
(3.625.353,91)
(2.671.209,44)
(1.968.488,26)
(1.460.859,29)
(1.097.982,08)
(837.141,23)
(647.338,48)
(504.499,68)
(393.154,11)
(303.928,08)
(231.609,28)
(173.340,79)
(127.111,26)
(91.098,91)
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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 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;
o Tábuas biométricas que serão aplicadas para refletir a expectativa de
ocorrência de eventos de mortalidade, sobrevivência e entrada em invalidez:
Sobrevivência de válidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;
o Mortalidade de válidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;
o Sobrevivência de inválidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;
o Mortalidade de inválidos: IBGE-2017, por sexo, suavizada em 14%;
o Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas;



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



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



Crescimento Salarial por Produtividade: não há;



Crescimento Real dos Benefícios: sem crescimento anual;



Fator de Capacidade Salarial: 0,9765;



Fator de Capacidade de Benefícios: 0,9765;
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Indexador do sistema previdencial: IPCA;



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



Reposição do Contingente de Servidores Ativos: não usada;



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



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



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

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
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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.
Cenário com Aporte de R$ 100 mm
GRUPO
Previdenciário-Ativos
Previdenciário-Aposentados
Previdenciário-Pensionistas
Financeiro-Ativos
Financeiro-Aposentados
Financeiro-Pensionistas

QUANTIDADE
7.166
7.724
1.763

REMUNERAÇÃO MÉDIA
R$ 4.417,07
R$ 7.112,70
R$ 5.226,26

IDADE MÉDIA
39,9
67,4
71,8

7.108
649
327

R$ 6.217,20
R$ 6.932,90
R$ 4.779,01

51,5
50,6
39,2

Cenário com Aporte de R$ 250 mm
GRUPO
Previdenciário-Ativos
Previdenciário-Aposentados
Previdenciário-Pensionistas
Financeiro-Ativos
Financeiro-Aposentados
Financeiro-Pensionistas

QUANTIDADE
7.166
7.901
1.791

REMUNERAÇÃO MÉDIA
R$ 4.417,07
R$ 7.134,90
R$ 5.216,35

IDADE MÉDIA
39,9
67,0
71,5

7.108
472
299

R$ 6.217,20
R$ 6.493,78
R$ 4.796,49

51,5
49,7
37,9

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.
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O balanço atuarial contempla apenas os benefícios estruturados em regime financeiro de
capitalização.
O plano de custeio utilizado no cálculo da situação atuarial do Instituto é composto
pelas seguintes alíquotas:


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



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



28,00% para o município, incidentes sobre as remunerações de contribuição dos
servidores ativos, a título de contribuição normal, acrescidos de 2,00% para
custeio administrativo.
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 DE COM APORTE DE IMÓVEIS DE
R$ 100 MILHÕES (IDADE CORTE R$ 250 MILHÕES (IDADE CORTE
55 ANOS)
54 ANOS)
10.348.246.037,62
10.633.519.728,67
413.712.608,68

380.962.540,31

2.148.011.182,80
2.065.784.983,69
82.226.199,11
3.010.642.880,50
2.492.742.897,52
517.899.982,98
362.176.450,66
811.095.539,68

2.149.227.573,68
2.065.784.983,69
83.442.589,99
3.010.642.880,50
2.492.742.897,52
517.899.982,98
368.869.327,43
849.322.093,94

9.934.533.428,94

10.252.557.188,36

9.934.533.428,94

10.252.557.188,36

7.985.818.301,57
2.417.395.612,64
468.680.485,27
0,00

8.266.715.369,91
2.471.142.382,44
485.300.563,99
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

886.436.733,51

886.436.733,51

1.948.302.181,45

1.806.844.406,03
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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)

COM APORTE DE IMÓVEIS DE COM APORTE DE IMÓVEIS DE
R$ 100 MILHÕES (IDADE CORTE R$ 250 MILHÕES (IDADE CORTE
55 ANOS)
54 ANOS)
5.890.109.243,17
5.560.740.372,98
4.622.380.648,44
4.615.593.733,52
1.593.662.723,37
1.314.753.620,28
278.909.103,09
6.852.118.831,30
5.726.336.475,11
1.125.782.356,19
223.262.882,43
859.338.341,92

1.593.662.723,37
1.314.753.620,28
278.909.103,09
6.852.118.831,30
5.726.336.475,11
1.125.782.356,19
216.475.967,51
859.338.341,92

1.267.728.594,73
1.267.728.594,73

945.146.639,46

904.972.746,41
417.976.219,57
55.220.371,25
0,00

624.075.678,07
359.527.542,08
38.456.580,69
0,00

0,00

0,00

124.158.530,82

124.158.530,82

-5.765.950.712,35

-5.436.581.842,16

945.146.639,46

O Valor Presente dos Benefícios Futuros representa o somatório dos benefícios futuros
prometidos aos servidores e seus dependentes, quer estejam adquiridos ou não,
fundados ou não. Refere-se, pois, ao montante de recursos que deve estar reunido numa
determinada data para assegurar o pagamento de todos os benefícios prometidos a esses
segurados no futuro sem que haja a necessidade de qualquer outra contribuição
adicional ao plano.
O Valor Presente das Contribuições Futuras, por sua vez, representa o somatório das
contribuições futuras, a serem pagas pelos segurados e pelo ente municipal, devendo ser
suficiente para amortizar o correspondente ao Valor Presente dos Benefícios Futuros
desses indivíduos, considerando o período de atividade do servidor e o patrimônio
líquido existente na data da avaliação atuarial. Nos valores presentes das contribuições
futuras estão inseridas, ainda, as contribuições que serão arrecadadas dos aposentados e
pensionistas, pois segundo as determinações da Emenda Constitucional nº 41, esses
grupos deverão pagar contribuições sobre a parcela dos benefícios que exceder ao teto
do RGPS.
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A reserva matemática ou passivo atuarial representa a obrigação do fundo de
previdência para com os seus segurados e dependentes até a extinção da massa. Em
outras palavras, a reserva matemática é o montante que já deveria estar constituído no
regime de previdência se todas as hipóteses e premissas da avaliação atuarial tivessem
sido confirmadas na prática e se as contribuições normais e suplementares tivessem sido
corretamente aportadas. O confronto entre a reserva matemática e o valor do ativo
líquido do plano resultará na situação atuarial do regime de previdência, que poderá ser
superavitária, deficitária ou nula.
Os resultados foram agrupados em Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos,
sendo que o primeiro grupo representa os direitos e obrigações do regime de
previdência para com os indivíduos que ainda não estão em gozo de benefícios,
compostos pelos atuais servidores ativos e seus dependentes, bem como pelos futuros
servidores ativos. O grupo dos benefícios concedidos se refere aos atuais aposentados e
pensionistas, que já estão em gozo de benefícios.
O patrimônio líquido representa o total dos saldos de investimentos destinados aos
pagamentos de benefícios previdenciais e, na posição de 31/12/2019, eram de
R$ 886.436.733,51 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$ 1.948.302.181,45, que representa 15,84% dos ativos garantidores do Plano
Previdenciário; e
b) Cenário com aporte de R$ 250 milhões em imóveis em 2020: superávit de
R$ 1.806.844.406,03, que representa 14,52% dos ativos garantidores do Plano
Previdenciário.
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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) 28,00% do município, incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, a
título de contribuição normal, acrescido de 2,00% para custeio administrativo;
b) 14,00% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração
de contribuição; e
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 55 anos,
no caso do cenário com aporte de imóveis no valor de R$ 100 milhões, e de 54 anos
para o cenário com aporte de R$ 250 milhões em imóveis.
A economia relativa à folha mensal de benefícios dos segurados migrantes será:
a) cenário de aporte de R$ 100 milhões: R$ 54.474.114,80, em aposentadorias, e de
R$ 9.035.296,90, referente aos pensionistas, totalizando uma economia mensal de
R$ 63.509.411,70; b) cenário de aporte de R$ 250 milhões: R$ 55.908.504,38, em
aposentadorias, e de R$ 9.163.880,99, referente aos pensionistas, totalizando uma
economia mensal de R$ 65.072.385,37.
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.
CI 5334
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Este é o nosso parecer.

Fortaleza – CE, 19 de março de 2020.

Antonio Mário Rattes de Oliveira
Atuário - MIBA nº 1.162
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13. 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.
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ANEXO I: PROJEÇÕES ATUARIAIS – QUANTITATIVOS: PLANOS PREVIDENCIÁRIO E
FINANCEIRO
Plano Previdenciário – Cenário Aporte de R$ 100 mm em Imóveis
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
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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

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
17
7.557
27
7.383
37
7.202
49
7.013
61
6.817
73
6.615
85
6.405
97
6.190
109
5.968
121
5.741
131
5.510
141
5.274
151
5.035
161
4.793
170
4.549
179
4.305
188
4.060
197
3.816
205
3.573
213
3.333
220
3.096
226
2.864
231
2.638
236
2.417
239
2.204
242
1.999
243
1.803
244
1.616
243
1.439
241
1.273
238
1.117
235
973
230
840
225
719
220
609
214
510
207
422
200
344
193
277
186
219
179
170
171
129
163
96
156
69
148
48
140
32
132
21
123
13
115
8
107
5
100
4
92
3
84
2
77
2
70
1

Atuais
Pensões
1.664
1.602
1.540
1.477
1.413
1.349
1.285
1.222
1.159
1.097
1.036
975
915
858
801
746
693
642
593
546
500
457
417
378
342
308
276
246
219
193
170
148
129
111
95
81
68
57
48
39
32
26
21
17
14
11
9
7
6
5
5
4
4
3
3

Futuras
Pensões
292
430
564
693
815
931
1.040
1.142
1.236
1.322
1.401
1.471
1.533
1.586
1.631
1.667
1.695
1.715
1.728
1.733
1.731
1.722
1.708
1.688
1.664
1.637
1.606
1.573
1.539
1.504
1.469
1.435
1.402
1.370
1.339
1.311
1.284
1.259
1.235
1.212
1.190
1.169
1.147
1.124
1.100
1.074
1.045
1.013
978
939
896
850
801
749
695
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Ano

Ativos

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

-

Futuros
Aposentados
1.238
1.103
976
855
743
640
544
458
380
311
251
198
154
117
87
63
44
30
20
13

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
63
1
56
1
50
1
44
1
38
0
33
0
28
0
24
0
20
0
16
0
13
0
11
0
8
0
6
0
5
0
3
0
2
0
2
0
1
1
-

Atuais
Pensões
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Futuras
Pensões
640
584
528
473
419
367
317
271
229
191
156
126
100
78
59
44
32
23
16
11

Plano Previdenciário – Cenário Aporte de R$ 250 mm em Imóveis
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
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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

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

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
17
7.733
27
7.558
37
7.376
49
7.186
61
6.989
73
6.785
85
6.574
97
6.357
109
6.134
121
5.906
131
5.672
141
5.435
151
5.193
161
4.949
170
4.703
179
4.456
188
4.208
197
3.961
205
3.715
213
3.472
220
3.231
226
2.995
231
2.764
236
2.539
239
2.322
242
2.112
243
1.910
244
1.718
243
1.536
241
1.364
238
1.203
235
1.053
230
914
225
787
220
672
214
567

Atuais
Pensões
1.691
1.629
1.567
1.504
1.440
1.375
1.312
1.248
1.185
1.123
1.061
1.001
941
882
826
770
717
665
615
567
522
478
437
398
361
326
293
263
234
208
183
161
140
122
105
90

Futuras
Pensões
293
433
568
697
820
937
1.047
1.150
1.245
1.333
1.413
1.484
1.547
1.602
1.648
1.686
1.715
1.737
1.751
1.757
1.757
1.750
1.737
1.718
1.695
1.668
1.638
1.605
1.571
1.536
1.500
1.465
1.431
1.397
1.366
1.335
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Ano
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

Ativos
21
11
4
2
2
1
-

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

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
207
473
200
391
193
318
186
255
179
201
171
155
163
118
156
87
148
62
140
43
132
29
123
19
115
12
107
7
100
5
92
3
84
2
77
2
70
1
63
1
56
1
50
1
44
1
38
0
33
0
28
0
24
0
20
0
16
0
13
0
11
0
8
0
6
0
5
0
3
0
2
0
2
0
1
1
-

Atuais
Pensões
77
65
54
45
37
31
25
20
16
13
10
8
7
6
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Futuras
Pensões
1.306
1.279
1.253
1.228
1.204
1.180
1.155
1.131
1.105
1.077
1.047
1.014
978
939
896
850
801
749
695
640
584
528
473
419
367
317
271
229
191
156
126
100
78
59
44
32
23
16
11

Plano Financeiro – Cenário Aporte de R$ 100 mm em Imóveis
Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
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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

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

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
20
646
32
643
45
640
59
636
72
632
84
628
95
624
105
620
114
615
122
609
128
604
134
598
139
591
142
584
145
576
147
568
148
560

Atuais
Pensões
277
276
276
272
265
259
256
252
247
245
242
240
237
235
233
231
228

Futuras
Pensões
76
117
159
204
251
301
352
406
462
520
579
641
704
768
833
899
965
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Ano
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
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
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Ativos
519
392
277
192
144
102
69
54
41
36
31
29
21
16
15
10
6
4
3
2
1
1
-

Futuros
Aposentados
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
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
149
550
148
540
147
529
145
518
143
505
141
492
138
478
134
463
131
447
127
430
123
413
119
395
115
376
110
357
105
337
101
317
96
297
90
277
85
256
80
236
75
216
70
196
64
177
59
158
54
140
49
122
45
106
40
90
36
76
31
62
28
50
24
39
21
30
18
22
15
16
12
12
10
8
8
6
7
4
5
3
4
2
3
2
3
1
2
1
1
0
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
225
222
219
215
211
207
203
199
194
189
183
177
171
165
159
152
145
138
131
124
116
109
102
94
87
80
73
66
60
54
48
42
37
33
28
25
21
18
16
13
11
10
8
7
6
5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

Futuras
Pensões
1.030
1.094
1.157
1.218
1.275
1.329
1.378
1.422
1.459
1.490
1.513
1.529
1.535
1.533
1.521
1.501
1.471
1.433
1.386
1.331
1.269
1.201
1.127
1.050
969
887
805
723
643
567
495
428
367
312
262
219
181
148
119
95
75
58
45
34
26
19
15
11
8
6
5
4
3
2
2
1
1
1
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Plano Financeiro – Cenário Aporte de R$ 250 mm em Imóveis
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
2078

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
1.196
1.056
925
804
693
592
502
421
349
287
233
188
149
117
91
69

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
20
470
32
468
45
466
59
463
72
461
84
458
95
455
105
452
114
449
122
445
128
441
134
437
139
433
142
428
145
423
147
417
148
411
149
405
148
398
147
391
145
383
143
374
141
365
138
356
134
345
131
334
127
323
123
311
119
298
115
285
110
271
105
257
101
243
96
229
90
214
85
199
80
185
75
170
70
155
64
141
59
127
54
113
49
100
45
88
40
76
36
65
31
54
28
44
24
36
21
28
18
21
15
16
12
12
10
8
8
6
7
4
5
3
4
2
3
2

Atuais
Pensões
254
254
253
249
241
236
233
229
224
222
219
217
214
211
209
207
205
203
200
197
194
191
188
184
180
176
172
167
162
157
152
146
140
134
128
122
115
109
102
96
89
82
76
70
64
58
52
46
41
36
32
28
24
21
18
15
13
11
10

Futuras
Pensões
74
114
156
200
246
294
344
397
451
508
566
626
687
750
814
878
942
1.006
1.068
1.129
1.188
1.244
1.297
1.345
1.387
1.424
1.454
1.477
1.493
1.500
1.498
1.487
1.468
1.440
1.403
1.358
1.306
1.246
1.181
1.110
1.035
957
877
797
717
639
564
493
427
366
311
262
219
181
148
119
95
75
58
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Ano
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

CI 5334

Ativos
-

Futuros
Aposentados
52
39
29
21
15
11
8
6
5
4
3
2
1
1
1
0

Quantidades
Futuros
Atuais
Inválidos
Aposentados
3
1
2
1
1
0
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
8
7
6
5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

Futuras
Pensões
45
34
26
19
15
11
8
6
5
4
3
2
2
1
1
1
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ANEXO II: PROJEÇÕES ATUARIAIS – FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO PREVIDENCIÁRIO
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

Despesas
Previdenciais
(R$)
817.939.914,22
809.290.436,79
799.639.880,95
788.979.281,37
795.776.878,51
789.072.502,00
778.946.363,01
772.402.152,64
763.875.274,31
755.320.263,03
748.797.548,44
737.832.509,66
728.084.679,24
716.351.789,53
704.709.397,46
693.126.506,11
682.227.658,62
670.851.788,74
658.923.811,54
645.933.453,93
634.320.218,37
621.912.684,15
610.769.023,56
597.228.286,95
583.649.066,82
570.337.441,00
555.847.673,56
541.931.418,99
526.429.913,23
508.266.681,90
489.770.801,40
471.528.627,79
452.195.392,22
432.976.848,82
412.601.827,96
393.158.483,40

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
176.330.986,25
176.844.766,46
177.292.077,22
177.667.780,89
176.876.923,72
173.959.539,42
172.196.809,68
168.079.094,08
164.308.772,72
159.932.350,67
153.840.985,13
149.492.272,82
143.898.539,92
138.674.842,97
132.948.220,48
126.583.396,41
119.363.597,47
111.910.533,00
104.300.880,17
96.841.087,11
88.357.355,24
79.963.377,24
70.740.588,52
62.568.376,31
54.347.992,18
46.024.836,98
38.351.885,66
30.518.509,65
23.736.759,85
18.627.686,80
14.075.727,65
9.786.188,04
6.576.398,57
3.793.139,66
2.174.332,73
617.081,90

Compensação
Previdenciária
(R$)
8.280.063,04
11.586.586,43
13.234.643,25
17.510.086,43
21.795.770,82
26.391.976,46
32.807.129,94
36.923.906,72
41.955.269,90
46.075.075,90
50.310.882,47
53.932.983,03
57.499.196,41
60.982.543,28
63.925.701,24
66.490.833,30
69.247.318,84
71.471.060,26
73.618.297,86
75.084.664,91
76.168.513,79
76.711.797,40
76.898.233,77
76.800.827,81
76.217.168,32
75.199.359,37
73.833.249,55
72.337.215,02
70.561.207,25
68.645.674,22
66.486.142,52
64.208.368,98

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

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$)
(26.184.720,89)
(117.021.463,25)
(106.923.596,65)
(95.887.293,40)
(95.195.684,67)
(88.102.169,06)
(78.090.703,00)
(71.388.765,05)
(62.346.523,69)
(53.571.728,82)
(46.725.226,30)
(35.992.123,04)
(26.806.662,34)
(16.177.663,58)
(6.026.087,43)
2.814.080,41
4.917.939,98
2.041.287,54
9.302.769,87
17.398.466,48
23.284.455,71
29.521.753,36
33.589.862,82
40.424.754,27
46.867.439,15
52.399.193,37
59.402.445,87
65.387.918,47
73.524.014,94
85.560.364,27
98.138.175,79
110.594.775,28
124.942.213,60
139.461.965,06
156.058.647,29
171.666.967,47

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
898.368.792,16
819.977.186,97
748.312.609,36
684.602.758,16
618.844.992,10
557.353.157,70
503.228.640,48
453.478.706,97
410.631.767,67
374.717.204,86
344.104.818,38
322.909.202,53
309.987.635,90
307.139.440,66
314.320.349,18
330.650.204,61
349.786.103,38
366.868.193,37
391.946.295,56
426.198.452,75
467.809.441,93
517.447.001,29
573.287.085,16
638.363.184,09
712.680.240,16
795.724.683,86
889.343.291,14
992.972.971,13
1.109.194.823,83
1.242.450.565,52
1.394.014.115,64
1.564.551.497,89
1.756.769.425,90
1.971.772.476,27
2.212.617.340,04
2.479.426.853,14
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Ano
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

Despesas
Previdenciais
(R$)
373.787.729,00
354.633.982,18
336.363.911,13
318.829.183,79
302.189.730,70
286.370.223,24
271.313.947,31
256.915.195,05
243.101.664,75
229.781.975,92
216.864.920,05
204.260.088,74
191.886.443,91
179.677.698,46
167.582.721,18
155.572.343,65
143.654.883,14
131.862.545,46
120.251.626,74
108.890.756,91
97.852.205,40
87.207.725,49
77.028.597,88
67.380.788,82
58.324.170,24
49.911.060,85
42.184.692,99
35.177.274,47
28.907.614,21
23.379.598,42
18.582.399,73
14.491.350,25
11.068.499,01
8.263.736,21
6.017.360,01
4.263.318,64
2.931.983,93
1.952.550,57
1.255.574,66

CI 5334

Receitas de
Contribuições
(R$)
(388.828,22)
(911.763,45)
(1.340.621,20)
(1.597.622,92)
(1.797.603,28)
(1.939.766,82)
(2.039.434,71)
(2.090.199,79)
(2.105.355,38)
(2.088.756,33)
(2.044.551,71)
(1.977.202,67)
(1.891.112,92)
(1.790.750,79)
(1.680.845,00)
(1.565.782,10)
(1.448.373,76)
(1.330.954,02)
(1.214.857,40)
(1.101.013,47)
(990.235,00)
(883.282,80)
(780.909,44)
(683.795,92)
(592.553,49)
(507.722,18)
(429.776,15)
(359.092,02)
(295.901,60)
(240.255,51)
(192.022,49)
(150.906,89)
(116.467,99)
(88.152,56)
(65.332,30)
(47.340,01)
(33.487,06)
(23.084,29)
(15.471,37)

Compensação
Previdenciária
(R$)
61.822.321,04
59.326.436,32
56.741.171,21
54.079.050,59
51.352.244,06
48.574.122,99
45.759.090,04
42.922.457,90
40.080.151,57
37.248.469,58
34.444.055,63
31.683.434,63
28.982.466,20
26.355.867,16
23.816.852,80
21.377.145,18
19.047.288,50
16.836.699,47
14.753.970,62
12.807.153,20
11.003.320,28
9.348.148,64
7.845.565,15
6.497.293,92
5.302.717,46
4.258.960,48
3.361.076,57
2.602.065,85
1.972.761,82
1.461.960,71
1.056.860,59
743.678,70
508.184,84
336.268,02
214.700,42
131.752,91
77.407,82
43.379,97
23.090,45

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

Imposto de
Renda Retido na
Fonte
-

Dividendos da
Sanasa
-

Venda da Folha

Amortização de
Superávit

-

-

Aporte de
Imóveis

Resultado no Ano
(R$)
-

187.645.763,82
203.780.690,69
219.036.638,88
233.652.243,88
247.364.910,08
260.264.132,93
272.405.708,02
283.917.063,07
294.873.131,44
305.377.737,33
315.534.583,87
325.446.143,22
335.204.909,36
344.887.417,91
354.553.286,63
364.239.019,44
373.944.031,60
383.643.199,99
393.287.486,48
402.815.382,82
412.160.879,88
421.257.140,36
430.036.057,84
438.432.709,18
446.385.993,72
453.840.177,45
460.746.607,42
467.065.699,36
472.769.246,01
477.842.106,78
482.282.438,37
486.101.421,56
489.323.217,83
491.984.379,25
494.132.008,11
495.821.094,26
497.111.936,83
498.067.745,11
498.752.044,42

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
2.773.687.971,65
3.096.737.245,12
3.448.933.585,54
3.830.889.973,60
4.242.983.152,54
4.685.695.561,03
5.159.586.178,18
5.665.365.446,91
6.203.849.292,56
6.775.992.549,47
7.382.894.812,97
8.025.805.433,15
8.706.119.976,14
9.425.370.553,02
10.185.214.773,43
10.987.418.028,12
11.833.821.034,93
12.726.318.539,42
13.666.837.723,09
14.657.327.128,01
15.699.753.074,39
16.796.099.596,95
17.948.367.937,45
19.158.580.467,95
20.428.785.421,79
21.761.063.372,38
23.157.535.704,81
24.620.375.439,48
26.151.820.829,38
27.754.191.231,82
29.429.903.893,16
31.181.491.182,12
33.011.618.520,78
34.923.102.496,42
36.918.927.911,88
39.002.262.906,35
41.176.472.148,16
43.445.128.195,64
45.812.020.752,48
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Cenário com Aporte de Imóveis no Montante de R$ 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

CI 5334

837.829.204,47
829.157.289,16
819.479.536,57
808.786.485,71
815.545.941,43
808.797.195,90
798.619.832,39
792.016.701,67
783.422.203,10
774.789.627,39
768.177.980,78
757.111.835,85
747.250.027,37
735.388.944,54
723.602.138,15
711.855.961,74
700.772.331,19
689.188.660,20
677.027.213,93
663.774.611,27
651.866.875,95
639.129.850,18
627.619.357,29
613.672.356,74
599.644.890,52
585.839.529,98
570.813.027,70
556.318.111,27
540.197.679,73
521.377.561,10
502.189.757,20
483.224.185,30
463.140.266,46
443.148.555,10
421.983.263,16
401.738.468,06
381.561.500,62
361.603.631,47

Receitas de
Contribuições (R$)
177.008.157,49
177.520.294,80
177.965.780,67
178.339.461,88
177.546.370,56
174.626.522,33
172.861.076,83
168.740.363,83
164.966.727,47
160.586.628,88
154.491.176,13
150.137.933,36
144.539.194,54
139.309.967,57
133.577.226,81
127.205.615,67
119.978.267,65
112.516.865,54
104.898.007,55
97.428.050,66
88.933.099,37
80.526.777,21
71.290.461,87
63.103.484,67
54.867.030,03
46.526.414,08
38.834.720,51
30.981.377,56
24.178.508,73
19.047.252,93
14.472.152,33
10.158.633,93
6.924.165,78
4.115.681,18
2.471.268,99
888.214,24
(143.505,46)
(692.052,42)

Compensação
Previdenciária
(R$)
8.670.298,55
12.132.656,85
13.858.385,81
18.335.328,63
22.822.995,32
27.635.818,00
34.353.314,66
38.664.113,21
43.932.602,19
48.246.572,72
52.682.010,88
56.474.819,35
60.209.106,71
63.856.622,08
66.938.489,71
69.624.515,25
72.510.912,66
74.839.457,97
77.087.893,88
78.623.370,13
79.758.300,30
80.327.188,61
80.522.411,64
80.420.414,98
79.809.247,89
78.743.470,08
77.312.976,14
75.746.434,21
73.886.724,02
71.880.912,81
69.619.603,39
67.234.479,44
64.735.978,18
62.122.463,58

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

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$)
104.603.160,10
(136.212.787,27)
(126.089.548,82)
(115.022.816,75)
(113.905.065,25)
(106.613.809,64)
(96.476.162,67)
(89.516.802,13)
(80.208.273,23)
(71.142.973,43)
(63.909.282,91)
(52.885.582,19)
(43.354.023,56)
(32.408.197,18)
(21.918.693,37)
(12.751.319,64)
(10.302.152,12)
(12.815.172,57)
(5.190.716,66)
3.277.954,64
9.577.136,09
16.236.385,00
20.758.998,45
28.054.498,06
34.980.439,81
41.014.072,71
48.544.104,45
55.083.681,27
63.790.076,90
76.413.161,91
89.595.371,27
102.680.882,85
117.670.623,34
132.848.038,90
150.107.609,23
166.384.225,63
183.030.972,10
199.826.779,68

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo de
Previdência) (R$)
1.029.156.673,15
937.197.622,82
851.407.571,78
772.995.280,62
692.329.012,44
615.485.350,33
545.475.057,73
479.413.683,08
419.820.198,21
366.729.493,30
318.589.578,60
279.403.348,29
248.063.668,71
226.322.209,29
214.135.370,92
210.591.872,22
209.345.170,61
205.531.840,37
209.178.992,84
221.451.644,17
240.551.200,96
267.131.287,60
299.376.931,42
340.304.637,53
389.918.176,76
447.698.731,07
515.493.880,96
592.743.799,11
682.021.859,37
787.761.961,24
911.231.096,84
1.053.094.916,85
1.216.048.621,62
1.401.186.751,25
1.611.545.390,78
1.847.226.068,21
2.109.687.761,24
2.400.231.114,66

28

Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

CI 5334

342.538.754,26
324.226.065,23
306.833.253,69
290.292.907,50
274.556.317,49
259.525.808,78
245.137.095,39
231.306.760,97
217.951.394,60
204.987.456,08
192.336.803,60
179.928.570,98
167.703.291,03
155.620.505,71
143.670.293,24
131.866.383,18
120.252.488,22
108.890.950,59
97.852.241,40
87.207.729,72
77.028.598,47
67.380.788,90
58.324.170,24
49.911.060,85
42.184.692,99
35.177.274,47
28.907.614,21
23.379.598,42
18.582.399,73
14.491.350,25
11.068.499,01
8.263.736,21
6.017.360,01
4.263.318,64
2.931.983,93
1.952.550,57
1.255.574,66

Receitas de
Contribuições (R$)
(1.146.111,65)
(1.427.685,22)
(1.651.383,25)
(1.816.182,52)
(1.937.174,88)
(2.007.723,80)
(2.040.894,24)
(2.040.314,35)
(2.009.910,77)
(1.953.945,58)
(1.876.724,20)
(1.782.807,95)
(1.677.124,13)
(1.564.382,03)
(1.447.984,72)
(1.330.888,57)
(1.214.853,39)
(1.101.014,36)
(990.235,30)
(883.282,89)
(780.909,45)
(683.795,92)
(592.553,49)
(507.722,18)
(429.776,15)
(359.092,02)
(295.901,60)
(240.255,51)
(192.022,49)
(150.906,89)
(116.467,99)
(88.152,56)
(65.332,30)
(47.340,01)
(33.487,06)
(23.084,29)
(15.471,37)

Compensação
Previdenciária
(R$)
59.415.356,13
56.627.771,01
53.772.451,36
50.863.398,74
47.915.694,60
44.945.373,31
41.969.110,41
39.003.972,57
36.067.387,90
33.176.660,12
30.348.396,31
27.598.006,88
24.939.329,96
22.384.640,06
19.944.978,32
17.630.205,26
15.449.318,37
13.410.748,35
11.521.901,63
9.788.722,52
8.215.322,98
6.803.508,35
5.552.632,05
4.459.683,30
3.519.482,54
2.724.700,00
2.065.737,16
1.530.862,23
1.106.669,94
778.727,93
532.135,35
352.116,17
224.819,15
137.962,36
81.056,02
45.424,45
24.178,69

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

Imposto
de Renda
Retido na
Fonte
-

Dividendos
da Sanasa
-

Venda
da
Folha

Amortização de
Superávit

-

-

Aporte de
Imóveis

Resultado no Ano (R$)
-

215.730.490,22
230.974.020,57
245.287.814,41
258.754.308,72
271.422.202,24
283.411.840,73
294.791.120,78
305.656.897,25
316.106.082,53
326.235.258,47
336.134.868,51
345.886.627,95
355.558.914,80
365.199.752,32
374.826.700,36
384.432.933,50
393.981.976,75
403.418.783,40
412.679.424,93
421.697.709,92
430.405.815,06
438.738.923,53
446.635.908,32
454.040.900,27
460.905.013,39
467.188.333,51
472.862.221,35
477.911.008,30
482.332.247,72
486.136.470,79
489.347.168,34
492.000.227,40
494.142.126,85
495.827.303,71
497.115.585,03
498.069.789,59
498.753.132,66

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo de
Previdência) (R$)
2.719.171.542,81
3.067.069.939,72
3.444.241.761,54
3.851.098.466,00
4.288.117.902,28
4.755.918.812,81
5.255.214.442,54
5.786.845.560,82
6.351.786.002,46
6.951.148.059,04
7.586.182.294,09
8.258.274.760,68
8.968.939.490,19
9.719.803.640,59
10.512.581.897,49
11.349.055.852,59
12.231.047.231,00
13.160.401.045,33
14.138.977.715,21
15.168.651.466,88
16.251.309.295,02
17.388.854.518,23
18.583.211.170,84
19.836.330.151,45
21.150.197.361,36
22.526.844.181,40
23.968.360.702,55
25.476.911.221,07
27.054.750.651,29
28.704.241.400,08
30.427.870.948,63
32.228.269.626,82
34.108.227.347,62
36.070.708.427,27
38.118.864.474,67
40.256.045.436,67
42.485.808.523,12
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ANEXO III: PROJEÇÕES ATUARIAIS – FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO
FINANCEIRO
Cenário com Aporte de Imóveis no Montante de R$ 100 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
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074

CI 5334

93.388.058,23
97.215.053,59
101.304.920,61
282.220.254,70
319.901.927,15
355.736.359,30
391.819.097,68
425.088.382,25
460.428.706,02
490.708.700,81
517.548.217,78
539.069.961,98
559.395.780,48
576.691.537,09
592.227.446,73
601.231.580,79
606.607.259,14
610.767.198,41
613.024.001,50
613.848.695,62
611.045.985,18
604.008.618,03
596.043.464,18
586.483.133,87
574.740.997,76
561.741.953,78
547.175.073,21
531.461.798,24
514.378.196,42
496.458.614,10
477.226.994,58
456.807.358,02
435.639.148,20
413.555.406,34
390.653.173,60
367.160.906,30
343.183.034,14
318.892.426,32
294.467.529,55
270.153.409,79
246.075.943,85
222.459.426,47
199.498.279,91
177.383.297,07
156.297.246,38
136.411.262,44
117.878.843,80
100.829.018,84
85.357.640,36
71.516.870,87
59.311.893,95
48.700.713,64
39.595.165,58
31.873.502,55
25.395.683,45

Receitas de
Contribuições
(R$)
173.724.552,20
174.391.307,14
174.968.438,15
180.132.582,01
166.164.666,46
152.740.418,50
139.151.523,85
126.230.592,93
112.435.225,94
100.116.995,51
88.911.446,38
79.540.104,08
70.354.329,93
62.142.267,96
54.198.655,03
48.487.026,77
44.012.844,85
39.567.013,99
35.599.222,57
31.789.151,82
29.055.963,36
27.631.198,93
26.122.565,64
24.774.396,45
23.829.106,25
22.885.889,52
22.085.061,02
21.214.393,97
20.394.722,87
19.370.810,63
18.414.492,35
17.504.880,97
16.456.043,76
15.416.491,05
14.401.798,35
13.369.207,83
12.353.037,15
11.353.296,94
10.375.712,27
9.393.170,36
8.447.525,88
7.529.223,68
6.645.854,82
5.804.744,41
5.012.790,58
4.276.306,04
3.600.786,35
2.990.636,95
2.448.776,86
1.976.195,36
1.571.805,38
1.232.409,16
952.801,53
726.436,05
546.133,06

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

Resultado no Ano (R$)
80.336.493,96
77.176.253,55
73.663.517,54
(65.546.293,20)
(112.469.715,24)
(157.565.786,05)
(203.373.579,62)
(246.141.482,21)
(292.368.883,21)
(331.758.237,42)
(367.652.502,77)
(397.212.632,15)
(425.725.257,50)
(450.714.175,47)
(473.778.478,12)
(488.456.962,37)
(498.591.100,21)
(507.596.750,17)
(514.527.778,27)
(520.051.808,73)
(521.023.302,79)
(516.630.351,98)
(511.524.651,40)
(504.762.413,44)
(495.552.848,13)
(485.215.842,72)
(473.355.660,15)
(460.546.544,13)
(446.439.111,62)
(431.782.985,51)
(415.860.448,62)
(398.794.924,27)
(381.172.311,08)
(362.688.652,47)
(343.389.120,93)
(323.524.945,08)
(303.144.353,95)
(282.399.250,74)
(261.441.705,85)
(240.523.882,08)
(219.710.693,37)
(199.217.953,17)
(179.215.751,76)
(159.872.875,84)
(141.353.153,86)
(123.812.363,23)
(107.393.090,23)
(92.218.627,32)
(78.384.775,59)
(65.949.315,85)
(54.928.249,43)
(45.295.556,07)
(36.983.570,21)
(29.893.654,36)
(23.909.879,42)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
209.833.841,61
296.032.950,35
382.425.884,75
333.323.904,60
235.187.117,25
87.734.377,24
(111.866.624,16)
(246.141.482,21)
(292.368.883,21)
(331.758.237,42)
(367.652.502,77)
(397.212.632,15)
(425.725.257,50)
(450.714.175,47)
(473.778.478,12)
(488.456.962,37)
(498.591.100,21)
(507.596.750,17)
(514.527.778,27)
(520.051.808,73)
(521.023.302,79)
(516.630.351,98)
(511.524.651,40)
(504.762.413,44)
(495.552.848,13)
(485.215.842,72)
(473.355.660,15)
(460.546.544,13)
(446.439.111,62)
(431.782.985,51)
(415.860.448,62)
(398.794.924,27)
(381.172.311,08)
(362.688.652,47)
(343.389.120,93)
(323.524.945,08)
(303.144.353,95)
(282.399.250,74)
(261.441.705,85)
(240.523.882,08)
(219.710.693,37)
(199.217.953,17)
(179.215.751,76)
(159.872.875,84)
(141.353.153,86)
(123.812.363,23)
(107.393.090,23)
(92.218.627,32)
(78.384.775,59)
(65.949.315,85)
(54.928.249,43)
(45.295.556,07)
(36.983.570,21)
(29.893.654,36)
(23.909.879,42)

30

Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

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

20.017.477,16
15.601.181,96
12.017.599,72
9.150.069,67
6.890.837,32
5.140.615,80
3.808.488,30
2.811.597,77
2.077.893,97
1.546.202,86
1.163.795,98
887.151,58
684.349,21
531.331,90
412.221,63
317.184,37
240.617,43
179.311,75
130.939,90
93.451,91

Receitas de
Contribuições
(R$)
404.749,28
295.701,37
213.055,17
151.573,43
106.740,63
74.712,25
52.273,92
36.785,82
26.190,28
18.960,55
13.982,87
10.479,09
7.933,35
6.018,98
4.538,49
3.378,80
2.479,91
1.801,86
1.300,39
929,82

Compensação
Previdenciária
(R$)
701.120,02
522.581,49
390.592,72
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$)
(18.911.607,87)
(14.782.899,10)
(11.413.951,83)
(8.704.667,27)
(6.560.954,08)
(4.894.602,54)
(3.623.429,16)
(2.671.258,10)
(1.970.902,69)
(1.464.558,06)
(1.101.761,97)
(840.470,86)
(649.724,53)
(506.127,50)
(394.304,22)
(304.807,65)
(232.334,57)
(173.943,49)
(127.569,70)
(91.401,19)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
(18.911.607,87)
(14.782.899,10)
(11.413.951,83)
(8.704.667,27)
(6.560.954,08)
(4.894.602,54)
(3.623.429,16)
(2.671.258,10)
(1.970.902,69)
(1.464.558,06)
(1.101.761,97)
(840.470,86)
(649.724,53)
(506.127,50)
(394.304,22)
(304.807,65)
(232.334,57)
(173.943,49)
(127.569,70)
(91.401,19)

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

CI 5334

73.095.209,00
76.946.994,88
81.064.876,25
262.011.856,86
299.687.428,37
335.562.539,33
371.690.898,52
405.011.440,70
440.363.555,35
470.709.928,36
497.625.068,44
519.199.730,79
539.624.209,83
556.940.767,29
572.607.695,09
581.761.859,30
587.308.995,17
591.663.974,37
594.142.284,70
595.218.357,56
592.700.782,45
585.985.465,72
578.382.010,52
569.225.382,57
557.931.845,62
545.430.381,51
531.407.838,21
516.284.827,25
499.835.915,51
482.593.220,72
464.077.747,19
444.409.847,86
424.024.576,55
402.749.882,20
380.677.044,13
358.028.136,27
334.900.631,60

Receitas de
Contribuições
(R$)
172.721.304,37
173.390.045,93
173.969.364,92
179.135.918,22
165.170.659,60
151.749.329,88
138.163.641,32
125.246.240,74
111.454.796,65
99.140.916,48
87.940.218,48
78.574.285,85
69.394.536,80
61.186.826,31
53.250.997,07
47.548.118,08
43.083.756,83
38.648.912,56
34.693.403,27
30.897.061,68
28.179.216,96
26.771.539,99
25.281.848,00
23.954.573,27
23.032.251,56
22.114.240,38
21.340.718,93
20.499.397,51
19.711.019,48
18.720.227,23
17.798.705,34
16.925.386,15
15.914.126,65
14.913.198,12
13.937.909,72
12.945.211,86
11.969.107,42

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

Resultado no Ano (R$)
99.626.095,36
96.443.051,05
92.904.488,68
(46.334.559,14)
(93.249.223,33)
(138.383.054,70)
(184.233.262,99)
(227.048.892,85)
(273.284.161,84)
(312.735.544,01)
(348.700.581,33)
(378.308.219,19)
(406.913.479,98)
(431.918.847,31)
(455.106.384,44)
(469.926.149,57)
(480.221.924,25)
(489.411.627,56)
(496.551.880,77)
(502.313.560,80)
(503.554.846,45)
(499.466.858,61)
(494.703.915,37)
(488.324.485,32)
(479.540.550,68)
(469.675.919,59)
(458.332.767,25)
(446.084.569,59)
(432.580.534,10)
(418.568.175,54)
(403.326.988,24)
(386.976.908,92)
(370.099.656,54)
(352.386.421,26)
(333.876.880,09)
(314.816.171,02)
(295.245.881,14)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
229.123.443,01
335.418.802,11
442.746.299,27
415.449.831,00
340.064.950,40
216.304.688,57
41.372.527,19
(183.897.346,98)
(273.284.161,84)
(312.735.544,01)
(348.700.581,33)
(378.308.219,19)
(406.913.479,98)
(431.918.847,31)
(455.106.384,44)
(469.926.149,57)
(480.221.924,25)
(489.411.627,56)
(496.551.880,77)
(502.313.560,80)
(503.554.846,45)
(499.466.858,61)
(494.703.915,37)
(488.324.485,32)
(479.540.550,68)
(469.675.919,59)
(458.332.767,25)
(446.084.569,59)
(432.580.534,10)
(418.568.175,54)
(403.326.988,24)
(386.976.908,92)
(370.099.656,54)
(352.386.421,26)
(333.876.880,09)
(314.816.171,02)
(295.245.881,14)

31

Ano

Despesas
Previdenciais (R$)

2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

CI 5334

311.459.935,61
287.876.597,40
264.387.430,95
241.109.790,04
218.259.259,82
196.021.447,34
174.578.296,40
154.103.748,31
134.760.177,76
116.692.532,77
100.022.397,70
84.842.827,90
71.211.881,42
59.144.830,50
48.612.306,90
39.545.290,00
31.840.968,78
25.371.750,58
19.999.383,66
15.587.886,26
12.009.112,15
9.145.246,27
6.888.516,79
5.139.714,61
3.808.221,74
2.811.543,37
2.077.885,83
1.546.201,72
1.163.795,82
887.151,58
684.349,21
531.331,90
412.221,63
317.184,37
240.617,43
179.311,75
130.939,90
93.451,91

Receitas de
Contribuições
(R$)
11.009.271,92
10.071.078,11
9.127.046,94
8.218.656,33
7.335.967,34
6.486.183,40
5.676.241,09
4.912.651,07
4.201.341,24
3.547.430,33
2.954.991,13
2.426.799,26
1.964.057,23
1.566.073,49
1.230.202,20
952.150,61
726.303,31
546.113,23
404.746,50
295.700,98
213.055,17
151.573,43
106.740,63
74.712,25
52.273,92
36.785,82
26.190,28
18.960,55
13.982,87
10.479,09
7.933,35
6.018,98
4.538,49
3.378,80
2.479,91
1.801,86
1.300,39
929,82

Compensação
Previdenciária
(R$)
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
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$)
(275.310.785,05)
(255.155.407,87)
(235.024.026,65)
(214.973.409,10)
(195.211.042,87)
(175.898.590,62)
(157.196.378,49)
(139.259.795,29)
(122.236.243,35)
(106.260.135,22)
(91.447.652,01)
(77.891.940,74)
(65.656.464,53)
(54.766.917,87)
(45.209.356,30)
(36.934.345,55)
(29.861.253,32)
(23.885.966,36)
(18.893.517,14)
(14.769.603,79)
(11.405.464,27)
(8.699.843,88)
(6.558.633,55)
(4.893.701,35)
(3.623.162,60)
(2.671.203,70)
(1.970.894,55)
(1.464.556,92)
(1.101.761,82)
(840.470,86)
(649.724,53)
(506.127,50)
(394.304,22)
(304.807,65)
(232.334,57)
(173.943,49)
(127.569,70)
(91.401,19)

Resultado Acum.
Capitalizado (Fundo
de Previdência) (R$)
(275.310.785,05)
(255.155.407,87)
(235.024.026,65)
(214.973.409,10)
(195.211.042,87)
(175.898.590,62)
(157.196.378,49)
(139.259.795,29)
(122.236.243,35)
(106.260.135,22)
(91.447.652,01)
(77.891.940,74)
(65.656.464,53)
(54.766.917,87)
(45.209.356,30)
(36.934.345,55)
(29.861.253,32)
(23.885.966,36)
(18.893.517,14)
(14.769.603,79)
(11.405.464,27)
(8.699.843,88)
(6.558.633,55)
(4.893.701,35)
(3.623.162,60)
(2.671.203,70)
(1.970.894,55)
(1.464.556,92)
(1.101.761,82)
(840.470,86)
(649.724,53)
(506.127,50)
(394.304,22)
(304.807,65)
(232.334,57)
(173.943,49)
(127.569,70)
(91.401,19)

32

4.6

CADERNO EXECUTIVO ELABORADO E ENTREGUE AO PREFEITO DE CAMPINAS
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