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I

1 INTRODUQAO

4

O equilibrio finariceiro e atuarial do sistema previdenciario dos servidores 
publicos efetivos e exigido pela Gonstituigao Federal de 1988:

Para tanto, este Estudo visa quantificar as obrigaqdes previdenciarias por 
meiode:

J Analise do perfil demografico dos participantes do piano de modo a 
identificar quais os fatores que mais influenciaram no custo previdenciario;

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial
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A Avalia^ao Atuarial periodica de um Plano de beneficios de Regime Proprio de 
Previdencia Social, alem de ser uma exigencia legal, prevista na Lei n°. 9.717/98 e 
Portaria MPS n°. 204/08, e essencial para a revisao dos pianos de custeio e de 
beneficios do planq previdenciario, e visa manter ou atingir o equilibrio financeiro e 
atuarial.

Esta Assessoria Atuarial, em conformidade com as disposiqoes legais para a 
realizaqao de Avaliaqdes Atuariais, submete a apreciaoao de Vossas Senhorias as 
DemonstraQoes Atuariais, os Pareceres Tecnicos e o Relatorio Atuarial 
concernentes ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2018. (Base de Dados 
30/12/2018).

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, incluidas suas 
autarquias e fundapoes, e assegurado regime de previdencia de 
carater contributivo e sdlidario, mediarite contribui^ao do respectivo 
erite publico, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados criterios que preservem o equilibrio financeiro e atuarial 
e o disposto neste artigo.

Levantamento do custo previdenciario e as reserves matematicas 
necessarias a cobertura dos beneficios previstos no regulamento do piano;

J Indicaqao da forma de amortizagao do deficit tecnico atuarial, caso exista; e

J Projegdes atuariais de receitas e despesas previdenciarias com q objetivo de 
manutengao do equilibrio financeiro e atuarial no curio e longo prazo.

http://www.fardinatuarial.com.br


Quanto aos Participantes:

Quanto aos Dependentes:

5

pensao por morte; e 

auxdio-reclusao.

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial
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Em cumprimento as Emendas Constitucionais n°’s 41, 47 E 70, Lei n° 

9.717/98, e demais jlegislaQdes pertinentes a materia, elaborou-se a presente 

Avaliagiao Atuarial. As iriforma^oes fornecidas para elaboraQao desta sao de total 

responsabilidade do Poder Publico de Santo Antonio de Padua, refletindo a posiQao 

cadastral dos servidores municipals - ativos, inativos e pensionistas na referida 

data base de dados (31/12/2018).

Os beneficios contemplados na presente Avalia^ao Atuarial sao os 
seguintes:

aposentadoria por tempo de contribuiQao;

J aposentadoria por invalidez;

s aposentadoria compulsoria;

J aposentadoria por idade;

S auxilio-doenQa;

J salario-maternidade; e

salario-familia.

http://www.fardinatuarial.com.br


2 DEFINIQOES

reservas a

6

Beneficiario
A pessoa fisica amparada pela cobertura previdenciaria do RPPS, 

compreendendo o segurado e seus dependentes;

Contribiii$ao Especial ou Custo Suplementar (CS)
Montante ou percentual vinculado ao custeio de deficits, 

amortizar e outras finalidades nao incluidas na contribui^ao normal;

Deficit Tecnico
Diferenga, quando negativa, entre o Ativo Liquido e o Passive Atuarial;

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial
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Equilibrio atuarial
Garantia de equivalencia, a valor presente, entre o fluxo das receitas 

estimadas e das obrigagoes projetadas, ambas estimadas e projetadas 
atuarialmente, ate a extingao da massa de segurados a que se refere; expressao 
utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do piano 
de beneficios do RPPS, acrescido das contribuigoes futuras e direitos, e o total de 
compromissos atuais e futures do regime;

Contribuigao Normal ou Custo Normal (CN)
Montante ou percentual vinculado ao custeio regular dos beneficios 

previstos no respective piano, .em conformidade com o regime financeiro e metodo 
atuarial adotado;

Bases tecnicas
Premissas, pressupostos, hipoteses e parametros biometricos, 

demograficos, econdmicos e financeiros utilizados e adotados no piano de 
beneficios pelo atuario, com a concordancia dos representantes do RPPS, 
adequados e aderentes as caracteristicas da massa de segurados e beneficiarios 
do RPPS e ao seu regramento;

Equacionamento de deficit atuarial
Decisao do ente federative quanto as formas, prazos, valores e condigdes 

em que se dara d complete reequilibrio do piano de beneficios do RPPS, 
observadas as normas legais e regulamentares;

http://www.fardinatuarial.com.br


7

Patrocinadora
Sera p Poder Publico Municipal de Santo Antonio de Padua e demals 

orgaos publicos municipals que contribuem para o R.P.P.S.;

Equilibrio financeiro
Garantia de equivalencia entre as receitas auferidas e as obrigaQoes do RPPS em 
cada exercicio financeiro;

Mfnimo Atuarial ou Exigivel Atuarial
£ a rentabilidade minima que o ativo Ifquido deve apresentar de forma a dar 

consistencia ao piano de beneficio e custeio;

Participantes
Sao as pessoas fisicas, regularmente inscritas no R.P.P.S. e que podem 

usufruir os beneficios previstos pelo mesmo;

Participantes-dependentes
Sao as pessoas fisicas, vinculadas diretamente com os participantes, 

regularmente inscritas no R.P.P.S. como dependentes de participante;

Regime Proprio de Previdencia Social
Institui'do pelo Municipio de Santo Antonio de Padua, sendo doravante, 

denominado sob a forma abreviada de R.P.P.S.;

Reserva Matematica de Beneficios a Conceder
E a diferenga, calculada atuarialmente, entre o valor atual dos beneficios 

futures, a conceder aos participantes nao classificados como riscos iminentes, e o 
valor atual das contribuigoes normals futuras;

Passive Atuarial
Valor atual dos beneficios futuros, liquido do valor atual das contribuigoes 

normals futuras, de acordo com os metodos e hipoteses atuariais adotados;

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial
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Reserva Matematica de Beneficios Concedidos
E a diferenga, calculada atuarialmente, entre o valor atual dos 

compromissos futuros para com os participantes inativos, pensionistas e 
participantes em atividade classificados como riscos iminentes, e o valor atual das 
contribuigoes normais futuras desses participantes;

http://www.fardinatuarial.com.br
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Salano Real de Beneficio (SRB)
RemuneraQao sobre a qual sera calculado o beneficio inicial do participante 

conforme premissas atuariais;

Salario Real de Contribuigao (SRC)
RemuneraQao sobre a qual sera calculada a contribuigao previdenciaria do 

participante;

Superavit Tecnico
Diferen$a, quando positiva, entre o Ativo Liquido e o Passive Atuarial.

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial
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3 BASES UTILIZADAS NA ELABORAQAO DA AVALIAQAO ATUARIAL

3.1 Base Normativa

Referente ao conjunto de leis que rege o Regime Proprio de Previdencia Social.

Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998;
4

z Lei n°. 10.887, de 21 de junho de 2004;

z Lei Complementar n° 152, de dezembro de 2015;

Portaria MPS n°. 204, de 10 de julho de 2008 e alteragoes posteriores;z

z Portaria MPS n°. 402, de 10 de dezembro de 2008 e alteragoes posteriores;

Portaria MPS n°. 403, de 10 de dezembro de 2008 e alteragoes posteriores;

9

Para a realizagao de uma Avalia^ao Atuarial para qualquer sistema 
previdenciario, deve-se levar em consideraQao tres bases distintas:

Inclui-se neste item toda normatizagao especifica do Regime Proprio de 
Previdencia Social de Santo Antonio de Padua - RJ.

J Base Normativa
J Base Tecnica Atuarial
J Base Cadastral

Fardin Auditoria e Pencia Atuarial
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Z Ji; X ’'W

ConstituiQao Federal (alteraQoes introduzidas pelas Emendas 
Constitucionais nos 20, 41,47, 70 e 88 publicadas em 16 de dezembro de 
1998, 31 de dezeinbro de 2003, 06 de julho de 2005 e 29: de marQO de 2012, 
respectivamente);

I Il

1‘. /'ft

K; J.' ' j|:
A A.
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3.2 Base Tecnica Atuarial

3.2.1 Premissas Econdmicas e Financeiras

Tabela 1Premissas Econdmicas e Financeiras da Avaliagao Atuarial

3.2.2 Premissas Demograficas

3.2.2.1 Composigao familiar

io

% (a.a.)Premissa

A Base Tecnica Atuarial e composta por todas as premissas, hipoteses e 
tecnicas matematicas, dentre outras, que definem o montante das obrigagoes de 
urn piano de beneficios e o custo para suporta-las. Foram consideradas neste 
estudo as bases tecnicas que entendemos serem aderentes as caracteristicas da 
massa de participantes

Essas premissas representam elementos adicionais ao calculo das reservas 
matematicas, e tern extrema importancia na composigao da gestao de risco do 
piano.

Utilizamos o cadastro fornecido pelo Municipio de Santo Antonio de Padua e 
para composigao do compromisso medio familiar adotamos como aderencia uma 
experiencia de uma populagao similar, porem com tamanho maior. Tomou-se 
como base a estrutura familiar do quadro de servidores publicos do Institute de 
Previdencia do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, tomando-se as mesmas 
bases biometricas e financeiras.

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial
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Taxa Real de Juros 
Crescimento Real dos Salaries 

Rotatividade Anual
Taxa de Despesa Administrativa

6,00%
2,00%

.0,00%
2,00%

J j

Essas premissas devem balizar prognosticos economicos e financeiras 
prudentemente amparados na matematica financeira e em elementos de 
econometria de comprovada consistencia.

http://www.fardinatuarial.com.br


3.2.2.2 Idade de Entrada no Sistema Previdenciano

3.2.3 Premissas Biometricas

Tabela 2 - Premissas Demograficas da Avaliacao Atuarial

AT - 2000 M

IBGE 2016 ambos sexos

3.2.4 Demais Premissas

i

n

UtilizadaPremissas

Nos casos em que o cadastro do Municipio nao dispunha de dados 
consistentes, adotaram-se as hipoteses previstas da presente avaliaqao.

As premissas biometricas sao utilizadas na projeqao das futuras populates 
ativa e assistida do Plano Previdenciario. Em outras palavras, esta classe de 
premissas objetiva estimar a expectativa de vida da massa de participantes e a 
possibilidade de morbidez e invalidez dos servidores, ate entao ativos, antes de 
atingir a idade de aposentadoria.

Sera cobrada cohtribuiQao inclusive sobre o 13° (decimo terceiro salario), 
parcela devida pelo Poder Publico Municipal (patrocinadora) e pelos participantes.

Fardin Auditoria e Perlcia Atuarial
(51) 3126-0068
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Todos os participantes (ativos, inativos (> Teto RGPS) e pensionistas (> Teto 
RGPS)) custearao os beneficios, enquanto viverem ou enquanto fizerem parte do 
R.P.P.S.

Tabua de Mortalidade de Valido (evento gerador morte) 
Tabua de Mortalidade de Valido (evento gerador 

________________ sobrevivencia)________________  
Tabua de Mortalidade de Invalido
Tabua de Entrada em Morbidez

T£bua de Morbidez

IBGE 2016 ambos sexos 
Alvaro Vindas 

Hubbard-Lafitte (P.J. Richard, p.28)

http://www.fardinatuarial.com.br


3.3 BASE CADASTRAL

12

A tabula^ao dos dados dividiu o grupo de participantes nos tres subgrupos 
abaixo:

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial
(51) 3126-0068
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Os dados enviados pelo Poder Publico de Santo Antonio de Padua foram 
analisados e tabulados de acordo com a necessidade deste estudo. Apos a 
tabulagao, os mesmos passaram por um teste de consistencia, no qual se verificou 
o grau de confiabilidade das informaQdes recebidas. As inconsistencias verificadas 
foram sanadas da seguinte forma:

Ativos participantes do Fundo de Reserva: participantes, servidores 
da(s) patrocinadora(s), em plena atividade profissional; nesta categoria 
tambem foram incluidos os participantes vinculados e/ou licenciados, ou 
seja, aqueles que se afastaram voluntariamente ou nao da(s) 
patrocinadora(s), ou que, apesar de serem servidores da(s) 
patrocinadora(s), estao prestando service em outros orgaos publicos e 
poderao vir a receber alguns beneficios previdenciarios por parte do 
R.P.P.S.;

Para os servidores que ingressaram no servigo publico municipal 
com idades superiores a 25 anos adotou-se a hipotese 
conservadora de que os mesmos ingressaram em algum sistema de 
previdencia com 18 anos, conforme o Art. 13, paragrafo 2° da 
Portaria MPS n° 403/08.

Idade de Vinculo a algum sistema de Previdencia: nos casos em que se 
considerou a informagao prestada, inconsistente, adotaram-se as 
seguintes hipoteses:

Considerou-se para os servidores que ingressaram no servigo 
publico municipal com idades situadas entre 18 e 25 anos, que este 
foi seu primeiro erhprego.

http://www.fardinatuarial.com.br
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Pensionistas: dependentes de participantes que auferem beneficio de 
pensao por mode.

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial
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.■J

Inativos ou Aposentados: participantes que ja se aposentaram, pela(s) 
patrocinadora(s) ou pelo R.P.P.S., ou ingressaram no Institute de 
Previdencia vindo da folha do Executive.

http://www.fardinatuarial.com.br


4 PLANO DE BENEFICIOS

4.1 Aposentadoria por Tempo de ContribuiQao, por Idade e Compulsoria

1) Regras de Concessao: Proventos calculados pela Media

A aposentadoria por tempo de contribuigao sera concedida:

14

S Voluntariamente, desde que tenha integralizado 120 contribuigoes 
mensais ao R.P.P.S. e, pelo menos, 60 contribuigoes mensais no cargo 
efetivo em que se dara a aposentadoria, observando-se ainda:

O Plano de Beneffcios esta definido por norrnatizagao Constitucional (1988) 
e especifica para este R.P.P.S. sendo que os beneffcios previstos sao os 
seguintes:

Para o calculo dos proventos de aposentadoria, por ocasiao da sua 
concessao, serao consideradas as remuneragoes utilizando os valores informados 
como salario de participagao ao RPPS.

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial
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£

■

•r
• '*V'

Os beneffcios de “Aposentadoria por Tempo de Contribuigao” e 
“Aposentadoria por Idade e Compulsoria” consistem em uma renda mensal vitalfcia 
paga ao participante que cumprir os requisites mfnimos necessarios a sua 
concessao. Conforme a legislagao vigente, a aposentadoria por idade e 
compulsoria sera concedida com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuigao.

Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuigao de 35 anos, se do sexo 
masculino, ou de 30 anos, se do sexo feminine;

re

i) para aposentadoria com provento integral: 60 anos de 
idade e 35 anos de contribuigao, se do sexo masculino, e 
55 anos de idade e 30 anos de contribuigao, se do sexo 
feminine;

http://www.fardinatuarial.com.br


2) Regras de Concessao: Proventos Integrais - Ultima Remunera^ao

S Para aposentadoria com provento proporcional ao tempo de contribuiQao: 
53 anos de idade e 35 anos de contribuigao, se do sexo masculino, e 48 
anos de idade e 30 anos de contribuiQao, se do sexo feminine, acres.cido a 
cada periodo de contribuigao, urn periodo adicional de, no minimo, 20% 
(vinte por cento) do tempo que faltava para atingir o periodo de 35 anos ou 
30 anos, conforme o sexo, em 16 de dezembro de 1998. O provento tera 
seu valor reduzido para cada ano antecipado calculado na seguinte 
proporQao:

Ao participante ativo que ate 31 de dezembro de 2003 tenha cumprido os 
requisites para a obten$ao de aposentadoria por tempo de serviQO, com base 
nos criterios da legislate vigente ate aquela data, e garantida a concessao 
de tai beneficio, segundo aqueles criterios.

Professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercicio das 
fungoes de magisterio na educa^ao infantil e no ensino fundamental e 
medio tera direito a aposentadoria a partir de 30 anos de contribui^So, se 
homem, e 25 anos, se mulher, e idades minimas de 55 anos para 
homem e 50 para mulher. ;

S Ressalvado o direito de oppao a aposentadoria pelas normas estabelecidas 
pelo art. 40 da Constituipao Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2° 
desta Emenda, o participante que tenha ingressado no servigo publico ate a 
data de publicapao desta Emenda podera aposentar-se com proventos

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial 15
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/7) cinco por cento, para aquele que completar as 
exigencies para aposentadoria a partir de 1° de janeiro de 2006.

m) para aposentadoria com provento proporcional ao 
tempo de contribuigao: 65 anos de idade, se do sexo 
masculino, e 60 anos de idade, se do sexo feminino.

/) tres inteiros e cincd decimos por cento, para aquele que 
completar as exigencias para aposentadoria na forma ate 31 de 
dezembro de 2005;

http://www.fardinatuarial.com.br


i)

H)

Hi) vinte anos de efetivo exercicio no serviQo publico; e

dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercicio no

4.2 Aposentadoria por Invalidez

Lei Federal n° 10.887/2004.

Calculo dos proventos:

4.3 Pensao por Morte

16

Devida ao segurado que for consideradd incapaz para o servigo publico 
municipal por junta medica pericial. Base legal Constitucional: Art. 4Q, § 1°, inciso I 
da Constituigao Federal, com redagao dada pela Emenda Constitucional n° 41/03.

integrals, que corresponderao a totalidade da ultima remuneragao, quando, 
observadas as redugoes de idade e tempo de contribuigao para os cargos de 
professor, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condigoes:

sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco 
anos de idade, se mulher;

Fardin Auditoria e Perlcia Atuarial 
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Proporcionais ao tempo de contribuigao ou integrals, na hipotese de 
invalidez decorrente de acidente em servigo, molestia profissional ou doenga grave, 
contagiosa ou incuravel, definidas em lei. Valor e Reajustamento de acordo com o 
estabelecido na Legislagao Federal, especialmente na Emenda Constitucional N° 
70/2012.

A pensao por morte consistira em uma renda mensal, vitalicia ou 
temporaria, de acordo com a situagao do(s) dependente(s) do participante. A 
pensao e concedida ao conjunto dos dependentes habiiitados na data de sua 
concessao, e corresponde ao valor integral do SRB limitado ao teto de valor de 
beneficio pago pelo Regime Geral de Previdencia Social (RGPS) acrescido de 
70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite.

/V)
cargo em que se der a aposentadoria.

trinta e cinco anos de contribuigao, se homem, e trinta 
anos de contribuigao, se mulher;

http://www.fardinatuarial.com.br


4.4 Auxilio-Doensa

4.5 Salario-FamHia

4.6 Salario-Maternidade

•' 47 ■

0 salario-maternidade e o beneficio a que tem direito a participante por 
ocasiao do parto, e devido a participante ppr 120 dias, normalmente 28 dias antes 
e 91 dias apos o parto, correspondendo ao valor integral do SRB,

4.7 Auxilio-Reclusao

O Salario-Familia e o beneficio a que tem direito o participante que tenham 
salario-de-contribuigao inferior ou igual a base estabelecida pelo RGPS para 
concessao do Beneficio de Salario Familia. O valor do beneficio e calculado com 
base em cotas, na proporgao do respective numero de filhos ou equiparados.

A concessao e a cessagao do auxilio-doenga, o retorno do servidor a 
atividade ou a concessao de aposentadoria por invalidez, serao determinadas por 
decisao da pericia medica.
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O Auxilio-Reclusao e o beneficio a que tem direito, nas mesmas condigdes 
da pensao por morte o conjunto de dependentes do participante recolhido a prisao, 
caso nao esteja recebendo auxilio-doenga ou aposentadoria, e cujo salario-de- 
contribuigao seja igual ou inferior a base estabelecida pelo RGPS para concessao 
do Beneficio de Auxilio Reclusao. Tai beneficio corresponde ao valor integral do 
SRB.

O Auxilio-Doenga e o beneficio a que tem direito o participante: que ficar 
incapaz para o trabalho (mesmo que temporariamente), por acidente ou doenga 
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. A incapacidade para o trabhlho deve 
ser comprovada atraves de exame realizado pela pericia medica do R.P.P.S.. Nos 
primeiros quinze dias consecutivos de afastamento, e responsabilidade do 
Municipio o pagamento da sua remuneragao.

http://www.fardinatuarial.com.br


5 REGIMES FINANCEIROS E METODOS

5.1 Capitaliza^ao Financeira

5.1.1 Metodo: Idade Normal de Entrada

z

Aposentadoria por invalidez

Pensao por morte de aposentado

5.2 Repartigao de Capitals de Cobertura

z Pensao por morte de ativo

5.3 Repartigao Simples

Auxilio-doenga

z Auxilio-reclusao

Z Salario-familia

Salario-maternidadez

18

5.4 Razdes para Adogao dos Regimes

A conjugagao dos diversos regimes financeiros para os diversos beneficios 
apresenta um custo mais baixo em medio prazo, conjugado, no mesmo periodo, 
com um equilibrio tecnico aceitavel. Todavia requer acompanhamento e revisao 
constante do custo, e rigor nas normas de concessao e manutengao dos 
beneficios previstos pelo presente estudo.

Os regimes financeiros e os metodos objetivam estabelecer a forma de 
acumulagao das reserves para pagamento dos beneficios cobertos pelo piano.

Aposentadoria por tempo de contribuigao, por idade e 
compulsoria

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial
(51) 3126-0068

www.fardinatuarial.com.br

'h ' -

http://www.fardinatuarial.com.br


5.4.1 Regime de Capitalizapao

regime de Capitalizagao, no que diz respeito a variaQao das taxas de custeio.

5.4.3 Regime de Reparti^ao Simples

19

O beneficio de Salario Maternidade foi estruturado sob tai regime, pois a 
estrutura etaria do grupo de risco, participantes do sexo feminino, cuja idade media 
e de aproximadamente 43 anos, permite concluir que a tai regime atendera 
satisfatoriamente as necessidades impostas por tai beneficio.

Para os outros beneficios, acredita-se pelo constatado nos tres ultimos 
exercicios anteriores que a premissas adotadas, apresentam de forma satisfatoria 
a frequencia de concessao projetada para de tais beneficio.

Sua estrutura tecnica proporciona que as contribuiQoes pagas por todos os 
participantes e pelo patrocinador/Ente, incorporando-se as reservas matematicas, 
serao suficientes para a forma^ao dos recursos garantidores a cobertura dos 
compromissos futures do piano de beneficios, caso as premissas estabelecidas 
para o piano previdenciario se confirmem.

r
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Para o beneficio de Auxilio Reclusao adotou-se o Regime de Repartiqao 
Simples, uma vez que este se caracteriza pela concessao de forma nao 
continuada, desta forma apresenta uma certa estabilidade em seus custos. Por 
tratar-se de urn beneficio que apresenta uma frequencia de concessao quase 
desprezivel no Municipio de Santo Antonio de Padua acredita-se que o Regime 
Financeiro Adotado nao interferira na manutenQao do equilibrio tecnico do sistema.

Apesar de apresentar urn custo inicial menor, urn comportamento atipico em 
relagao as premissas atuariais, podera causar eleva^ao das taxas de custeio em 
medio prazo. Optou-se pela manutenQao deste regime para o beneficio de pensao 
uma vez que, comparando-se aos custos apurados na avaliagao inicial, nao foram 
detectadas variaQoes significativas no custeio do beneficio de pensao nesta 
reavaliagao.

5.4.2 Regime de RepartiQao de Capitals de Cobertura

Chama-se atenqao para o regime adotado para o beneficio de pensao, qual 
seja, “Repartigao de Capitals de Cobertura”. Tai regime, apesar de adequado ao 
que se propoe, e mais sensivel ao comportamento da massa segurada do. que o
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6 FLUXO ATUARIAL

h,cd

d e, f

a) periodo de competencia da “CompensaQao Financeira”

20

Este fluxo atuarial visa apresentar o ciclo do piano de previdencia, 
evidenciando os periodos contributivos e de cobertura do sistema.

O fluxo acima representa o modelo utilizado para a presente avalia^ao 
atuarial. No modelo em questao, o participante ativo devera contribuir para o 
R.P.P.S., iniciando seus aportes na data de sua vinculaqao no serviqo publico 
municipal. O servidor inativo e o participante dependente pensionista deverao 
contribuir conforme determinapao da nova regra constitucional iniciando seus 
aportes apos a concessao dos beneficios. Porem, ao longo do intervalo de tempo 
delimitado entre a referida idade de vincula^ao e a sua idade atual (data base da

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial
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f) periodo de contribuiQao dos inativos e pensionistas que 
recebem proventos acima do teto do R.G.P.S.

c) periodo de cobertura dos beneficios de aposentadoria por 
invalidez;

d) tempo de service, no qual, nao foi recolhida a contribui^ab, 
originando o Passivo Atuarial;

:'lcia^e'ide!ingra‘s$6'j- '
.gUda^6!de?whculo"n6;§

Idadeatual..

e) periodo de recebimento das aposentadorias por 
sobrevivencia (compulsoria ou por tempo de contribuipao);

— »

b) periodo de contribuigao dos ativos e cobertura do beneficio 
de pensao;
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presente avaliapao), o participante nao recolheu as contribuipoes necessarias para 
a formapao dos fundos garantidores (reservas) do rol de beneficios em questao.

Dessa forma, o valor atual das contribuipoes nao recolhidas, participante a 
participante, originaram urn correspondente PASSIVO - conhecido tambem por 
Passive Atuarial Inicial (PAI). Este passive atuarial sera avaliado para todo o grupo 
de ativos e inativos existentes e devera ser amortizado em ate 32 anos 
(amortizapao do servipo passado - conforme Portaria MPS n°403/08).

Portanto, no presente modelo, o R.P.P.S. contara com uma Contribuipao 
Normal (CN) e, tambem, com uma Contribuipao Suplementar (CS), conforme as 
definipoes j4 apresentadas.

V
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Tabela 3 - Distribuicao da massa de participantes do piano previdenciario

' i Gr£fico 1 - Distribuigao geral dos participantes

Pensionistas

.20,80% •79,20% 3,81

22

TotalPensionistasAtivos Inativos

Ativos Inativos/Pensionistas Propor^ao

Analisando a composiQao da populaQao de participantes do R.P.P.S., 
verifica-se que o total de inativos e pensionistas representa uma parcela de 20,80% 
do grupo. Esta distribuicao aponta para uma proporcao de 3,81 servidores ativos 
para cada beneficiario do Plano Previdenciario, conforme demonstrado na Tabela 
4.

1.531 
79,20%

336 
17,38%

66 
3,41%

1.933 
100,00%

Fardin Audltoria e Perfcia Atuarial .
. (51) 3126-0068
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7 ANALISE DEh/IOGRAFICA DOS PARTICIPANTES

A partir da coleta inicial das informaCpes do Regime Proprio de Previdencia 
Social, do municipio de Santo Antonio de Padua - RJ, os dados foram aglomerados 
e organizados em tabelas e graficos. Estes, previamente, resultaram em analises 
demograficas. Primeiramente, o grupo analisado e composto por T.933 individuos, 
conforme a Tabela 3.

Tabela 4 - Proporgao de servidores ativos erri relagao aos beneficiarios do piano previdenciario
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7.1 Ativos

Tabela 6 - Distribuigao dos ativos por vinculo

1.518Prefeitura . .. 44.
13 30

1.531 37

Tabela 7 - Distribuigao eta ria dos Ativos

Tabela 8 - Distribuigao da remuneragao dos Ativos

23

Folha mensal (R$)Segment© Remuneragao/Provento medio (R$)

Frequencia Idade media Remuneragao media (R$) Remuneragao total (R$)Vinculo

Distribuigao Valores

Distribuigao Valores (R$)

Demonstramos na Tabela 8 a distribuigao da remuneragao do grupo dos 
Ativos, cuja remuneragao media e de R$ 1.683,16.

Agrupando-se 6s valores de idade dos participantes do R.P.P.S., obteve-se 
a analise da distribuigao etaria dos Ativos apresentada na Tabela 7.

Fardin Auditoria e Pericia Atuarial
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Os servidores ativos estao distribuidos por orgao de vinculo, diante disso 
apresentamos na Tabela 6 a distribuigao destes por frequencia, idade media, 
remuneragao media e soma das remurieragdes.

Folha mensal 
Remuneragao M6dia

Populagao atual 
Idade media 

Desvio-Padrao 
Menor Idade 
Maior Idade

2.576.920,99^
493.880,14
76.198,69

3.146.999,82

2.576.920,99
1.683,16

1.683,16
1.469,88
1.154,53
1.435,86

1.531 
44 
11 
19 
72

2.561.191,19
15.729,80

2.576.920,99

Ativos 
Inativos 

Pensionistas 
TOTAL

Camara 
TOTAL

1.687,21
T.209,98
1.448,60

Na Tabela 5 consta as desppsas com a folha salanal dos Ativos e a folha de 
proventos dos Inativos e Pensionistas, bem como, respectivamente, a remuneragao 
e provento medio, para cada grupo de participantes.

Tabela 5 - Despesas com Pessoal total e media por Segmento
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Tabela 9 ■ Distribuigao por sexo dos Ativos

Grdfico 2 - DistribuiQao por sexo da popula^ao de Ativos

24

Discrimina^ao Mulheres TotalKomens

Na Tabela 10 temos os servidores Ativos, distribufdos por sexo e em dois 
grandes grupos de cargos - professor e nao professor (outro) - com respectiva 
frequencia em cada grupo e distribuipao em relapao a idade e remuneragao dos 
mesmos.

Populagao 
Idade minima atual 

Idade media 
Idade maxima atual 

Remuneragao mddia 
Folha Salarial

Desvio Padrao 
Menor Remuneragao 
Major Remuneragao

, R$' 
R$

767,95
756,44 
8.684,05

1.531
19______
44
72

1.683,43
2.576.920,99 •

- •

- v " '___
Fardin Auditoria e Perlcia Atuarial 

(51) 3126-0068 
www.fardinatuarial.com.br

A Tabela 9 apresenta a frequencia de servidores Ativos por sexo, bem como 
a distribui^ao em rela^ao a idade e remunera$ao destes, em cada grupo. A 
distribuipao dos ativos tambem esta apresentada em diagrama circular, em 
porcentagens.

444___________1.087
20  19
44 ; 44
72 72 ______.

1.684,08. ■ R$ 1.682,79 R$
747.730,07 R$ 1.829.190,92 R$

v
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'Tabela 10 - Distribuicao dos Ativos por sexo e tipo de carreira

i

Grafico 3 - Distribuicao dos Ativos por sexo e tipo de carreira

Professor

25

Discriminagao
Mulheres 

Professor Nao Professor
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^^MjfiiefesNao s
Pidfessoras 

: 37%

Homens
Professor Nao.Professor

Populapao 
Idade minima atual 

Idade media 
Idade maxima atual 

Remuneracao media 
Folha salarial

R$
R$

79
1.708,37 

656.015,74

384
25
44

R$
R$

519
26
44

72
1.676,12

952.036,97

568
23
44

Na Tabela 11 demonstramos a distribuicao geral do grupo dos servidores 
ativos:

•HomensTEte^
• Professores ’■ 
; 25%

M MA iJM' M JL M

.Y.’JArUA:,

r 1

60__________
25________ __
42__________
69__________

1.528,57 R$
91.714,33 R$

75____________
1.690,08 R$

877.153,95 R$
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Tabela 11 - Distnbuicao das remuneracoes por sexo e faixa etana

1.520,67 80.827,22 54Ate 25

25 |-30 210.520,60 1361.552,85

30 |-35 1.703,61 358.587,65 215

35 1.643,79 375.913,34 228

40 1.655,00 296.627,34 180

45 |-50 1.720,53 464.154,83 266

50 |-55 1.680,83 359.900,27 209

55 |-60 1.873,24 268.526,90 149

1.719,24 161.862,84 94

Grafico 4 - Frequencia por sexo dos Ativos
300

250

200

150

100

50

0
25 |-30 30 |-35 35 HO 40 Hs 45 |-5O 501-55 55 1-60AW 25

26

Sexo

Total 1.531 2.576.920,99 1.674,42 1.674,42 2.576.920,99 1.531

■ M BF

Grafico 5 - Remiineraqao relativa por sexo e faixa etaria

Faixa 
Etaria

Freq. 
Rel.

Freq.
Total

Mais de 
60
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Media 
Total R$

Rem. Total 
R$

Rem. Rel. 
R$

Med. Rel. 
R$

L 
>60

35
19 
81
55 
156 
59 
172
56 
140 
40 
186
80

52 
1T1 
38 
49 
45

F 
M 

F 

M 

F 
M 

F 
M 

F 

M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M

1.440,10
1.601,25
1.527,18
1.578,53
1.624,35
1.782,87
1.653,52
1.634,07
1.642,28
1.667,7^
1.781,79
1.659,28 ‘
1.762,80
1.598,87
1.728,23.’'
2.018,25 
1.782,84 
1.655,64

50.403,54 
30.423,68 
123.701,58 
86.819,02 
253.398,20 
105.189,45 
284.405,67 
91.507,67 
229.918,71 
66.708,63 
331.412,11 
132.742,72 

157 276.758,82
83.141,45 
191.833,31 
76.693,59 
87.358,98 
74.503,86
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450.000,00

400.000,00

350.000,00

300.000,00

250.000,00

200.000,00

MH
150.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00
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Grafico 6 - Remunera^ao media por sexo e faixa etaria

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,00
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7.2 Inativos

Tabela 12 - Distribuicao etaria dos Inativos

Tabela 13 - Distribuicao dos proventos dos Inativos

Tabela 14 - Distribuicao por sexo dos Inativos

*

28

A

Distribuicao Valores

Distribuicao Valores (R$)

Discriminacao Komens Mulheres Total

No grupo de Inativos tem-se 336 participantes, com distribuicao etaria 
conforme apresentada na Tabela 12.

A distribuigao dos proventos do Inativos esta apresentada na Tabela 13, 
sendo que o provento medio e de R$ 1.469,88.

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial
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A subdivisao por sexo do grupo de inativos, apresenta que 79 inativos sao 
do sexo masculino e 257 do sexo feminino, a partir disso tem-se tambem a 
distribuigao por idade e provento, conforme a Tabela 14.

Populacao
Idade minima atual
Idade media
Idade maxima atual 
Provento medio 
Folha de proventos

Folha mensal 
Provento medio 
Desvio Padrao 
Menor Provento 
Maior Provento

Populacao atual 
Idade mddia 

Desvio-Padrao 
Menor Idade 
Maior Idade

79_____
50_____
68_____
89_____
1.161,78

91.780,44

493.880,14
1.469,88
790,28
577,25

5.140,33

336
64
9

42
89

R$
R$

257
42
63
84

R$ 1.564,59
R$ 402.099,70

336
42
65
89

R$ 1.363,18
R$ 493.880,14
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Tabela 15 - Distribuigao por sexo e tipo de aposentadoria

Invalidez

Por Idade

Compulsdria

Especial

Gr£fico 7 - DistribuiQao por tipo de aposentadoria

29

Distribui^ao Sexo Frequencia

TOTAL 336 65 1.432,07 493.880,14

Tempo de 
Contribui^ao

Idade 
media

Fardin Audltoria e Perfcia Atuarial
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Provento Medio 
(R$)

Folha de Proventos 
(R$)

51
26
75

. 11
90
-21
24
21
17 
0

60
62
69
71
60
67
63
75
54

1.079,31 
1.113,33 
950,20 
972,16 

2.124,09 
1.341,56 
1.969,81 
1.141,30
2.196,85

55.044,67
28.946,69
71.265,02
10.693,78
191.168,25
28.172,69
47.275,39
23.967,28
37.346,37

F
M
F
M
F
M
F
M
F ’

M

JX A A.M JOI X V

A.SSt .SSGK'A Al J/HlM

Estes servidores aposentados podem ser classificados por tipo de 
aposentadoria conforme demonstra Tabela 15. Nesta Tabela evidencia-se a 
frequencia por sexo, idade media, provento medio e total da folha de proventos por 
tipos de aposentadoria e sexo.

^9

.pedal

[tem pcFd e'Contrib'U'gj?
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7.3 Pensiomstas

Tabela 16 - Distribuigao etaria dos Pensionistas

Tabela 17 - Distribuicao dos proventos dos Pensionistas

30

ValoresDistribuigao

Valores (R$)Distribuigao

Discriminagao Homens Mulheres Total

No grupo de Pensionistas tem-se 66 participantes, com distribuigao etaria 
conforme apresentada na Tabela 1'6.

A distribuicao dos proventos do Pensionistas esU apresentada na Tabela 
17, sendo que o provento medio e de R$.1.154,53.

Fardin Auditoria e Perfcia Atuarial
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A subdivisao por sexo do grupo de pensionistas, apresenta que 02 
pensionistas sao do sexo masculine e 04 do sexo feminine, a partir disso tem-se 
tambem a distribuigao por idade e proventos, conforme a Tabela 18.

____________ Tabela 18 - Distribuigao por sexo, idade e proventos dos Pensionistas

Populagao
Idade minima atual

Idade media , 
Idade maxima atual 

Remuneragao media
Folha Salarial

Folha mensal 
Remuneragao Media 

Desvio Padrao 
Menor Remuneragao 
Major Remuneragao

Populagao atual 
Idade media 

Desvio-Padrao 
Menor Idade 
Maior Idade

R$
R$

76.198,69
1.154,53
928,21
318,00
7.503,61

66
61
18
10
90

20____
10____
58
90

897,93
17.958,61

66
10

■ 60
90

R$ 1.082,01
R$ 76.198,69

46
11
63
86

R$ 1.266,09
R$ 58.240,08

Av
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7.4 Resumo do Grupo Geral

Tabela 19 - Distribuicao geral dos participantes do piano previdenctorio

Ativos 1.531 44

519 44
64
61

7.5 Comparativo Geral entre Avaliagoes Atuariais

Tabela 20 - Comparagao anual do resumo geral do piano previdencterio

Quantidade

Idade media

31

Grupos Freq. Total (R$)

Total 1.933 100,00% 100,00%56 1.435,86 3.146.999,82

Dez. 2017 Dez. 2018 Variagao

Na Tabela 19, podemos observar a forma de distribuigao geral dos 
participantes do Regime Proprio, a frequencia em cada categoria, idade media, 
bem como remuneragao/provento medio e total.

Freq. 
Relativa

Idade 
Media

Fardin Audltoria e Perfcia Atuarial
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MlV

Pensionistas 
Ativos 
Inativos 
Pensionistas 
Ativos 

Valor medio (R$) Inativos 

,_____ Pensionistas
Ativos_____

Folha mensal (R$) Inativos

Pensionistas

Komens
Mulheres

Professores
Professoras

Ativos 
Inativos

44
44
42

1.547
308

57
42
65

1.683,16
1.708,37
1.676,12

' 1.528,57

1.690,08
1.469,88
1.154,53

1.531
336

2.576.920,99
656.015,74
952.036,97
91.714,33

877.153,95
493.880,14
76.198,69

81,89%
25,46%
36,94%
3,56%
34,04%

15,69%
2,42%

64
1.563,50
1.508,93
1.122,93 

2.418.719,02 
464.750,65
64.006,77

66
44
64
61

1.683,16 ,
1.469,88
1.154,53

2.576.920,99
493.880,14

76.198,69

Inativos 336
Pensionistas . 66

79,20%
25,08%
37,10%
.3,92% ~
33,90% ■
17,38%
3,41%

384
568
60

-1,05% 
8,33% 

13,64% 
3,99% 
-1,75% 
-4,58% 
7,11% 
-2,66% 
2,74% 
6,14% 
5,90% - 

16,00%

Este comparativo apresenta a variagao percentual que houve entre as 
informagdes do banco de dados do RPPS, na data-base, em dois anos recentes.

Remuneragao Remuneragao Remuneragao 
Media (R$) Total (R$) Relativa
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8 RESERVAS TECNICAS

8.1 Reserva Matematica de Beneficios a Conceder

8.3 Reserva de Contingencia

32

A constituiQao desta Reserva sera de 100% do superavit tecnico apurado, ao 
final do exercicio, sendo limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do somatorio das 
reservas matematicas de beneficios concedidos e beneficios a conceder.

Para a manutenpao e garantia dos Beneficios calculados neste estudo, 
deve-se constituir as seguintes reservas e/ou fundos garantidores das opera$6es:

Esta reserva sera constituida com objetivo de garantir os beneficios futures 
do R.P.P.S., mais precisamente, os beneficios estruturados com base no Regime 
Financeiro de Capitalizapao (aposentadorias por idade/compulsoria, tempo de 
serviQO e invalidez), Por definiQao, esta reserva e a diferen$a entre o valor atual dos 
beneficios futures (VABF) a conceder aos participantes nao classificados como 
riscos iminentes, e o valor atual das contribuiQoes normals futuras (VACF), em 
conformidade com o regime financeiro e metodo atuarial adotado.

8.2 Reserva Matematica de Beneficios Concedidos

Para os beneficios concedidos de aposentadoria ou pensao, deverao ser 
constituidas reservas de Beneficios Concedidos. Esta reserva represents, na sua 
essencia, a garantia de pagamento dos beneficios futures dos beneficiarios que ja 
estao em gozo de algum beneficio de ordem continuada (aposentadorias ou 
pensoes).

Deverao, ainda, ser constituidas pelo R.P.P.S. apos a sua criaQao as 
seguintes reservas:

Fardin Auditoria e Pericia Atuarial
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Objetivando fazer face as futuras e possiveis oscilapoes no Equilibrio Tecnico 
do Plano Previdenciario, torna-se necessario constituir uma reserva de 
contingencia com parte dos superavits nos exercicios em que forem verificados. 
Esta reserva devera ser constituida anualmente, apos a apura^ao dos resultados 
do exercicio.
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8.5 Aplicagao das Reservas e Fundos

8.6 Meta Atuarial

33

As reservas e/ou fundos deverao ser aplicados em ativos financeiros de 
forma a se obter rendimento igual ou superior a Corre^ao Monetaria mais 6,00% 
a.a. (seis por cento ao ano) como ja mencionado anteriorme.nte, em conformidade 
com a legislaQab em vigor sobre a materia, na data da aplicapad. Cabe esclarecer 
que, tai recomendapao visa reduzir a possibilidade de, no future, ter que se elevar 
as taxas de contribuipao por ocorrencia de fatores inesperados ou insuficiencia 
tecnica.

8.4 Reserva para Ajustes do Plano

A diferenpa entrd o superavit alcanpado pelo R.P.P.S. e a Reserva de 
Contingencia devera ser apropriada nesta conta para futuros ajustes que venham a 
se fazer necessaries.

Recomenda-se que a aplicapao financeira dos recursos garantidores das 
reservas seja realizada em instituipoes financeiras iddneas e solventes evitando-se 
ativos de risco ou de baixa rentabilidade. A rentabilidade do ativo liquido devera 
ser acompanhada mes a mes, calculando-se a taxa interna de retorno do ativo 
liquido, sempre em urn periodo nao inferior a 12 meses.

A rentabilidade liquida que os valores aplicados deverao apresentar e de 
6,00% a.a. (seis por cento ao ano) descontados da inflapao, que em nosso estudo 
esta sendo equiparada ao lPCA.

Fardin Auditoria e Pericia Atuarial
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9 GUSTO NORMAL

Tabela 21 - Gusto Normal do Plano Previdenciario segmentado portipo de beneficio

34

GUSTO MENSAL(R$)GUSTO NORMAL

Total 1.451.491,58 32,13%

O Gusto Normal Total do Plano corresponds ao somatorio dos valores 
necessaries para a forma^ao das provisoes matematicas para o pagamento de 
aposentadorias programadas, dos beneficios de risco (pensao por morte e 
aposentadoria por invalidez) e dos auxilios (auxflio-maternidade, auxflio-doenQa, 
salario-fami'lia e auxilio-reclusao). Ou seja, o valor do Gusto Normal Mensal 
corresponde ao montante financeiro necessario que mantera o Plano equilibrado 
durante urn mes, a partir da data da avaliaqao atuarial.

PERCENTUAL SOBRE A FOLHA 
DE PAGAMENTO

Fardln Audltoria e Perfcia Atuarial
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Aposentadoria 
Invalidez 
Pensao Ativos 
Pensao Inativos
Auxilio Doenga 

Auxilio Maternidade 
Auxilio Reclusao 
Salario Familia 
Despesa Admin.

24,59% 

0,63% 
1,65% 

1,24% 

1,37% 

0,39% 
0,00% 
0,26% 

2,00%

633.642,85
16.179,57
42.593,39
31.988,85
457,337,42
130.000,00 

0,00 
88.207,00
51.542,51
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Tabela 22 - Reserve matematica dos beneficios a conceder

10.2 Passive Atuarial - Beneficios Concedidos

Tabela 23 - Reserva matematica dos beneficios concedidos

80.067.707,38

80.067.707,38

35

Provisao Matematica dos Beneficios a Conceder

TOTAL 213.368.663,65

Provisao Matematica dos Beneficios Concedidos

TOTAL 80.067.707,38

10.1 Passive Atuarial - Beneficios a Conceder
A apura^ao do Passive Atuarial, que representa neste cash o montante da 

Reserva Matematica de Beneficios a Conceder para todo o quadro de ativos, foi 
feita em conformidade com as formulaQoes anexadas ao presente trabalho. O 
resultado final aponta para o montante, correspondente a necessidade atuarial de 
reservas para a garantia dos beneficios estruturados no regime de capitalizaQao 
atuarial, conforme Tabela 22.

A apuraQao do Passive Atuarial, que representa neste case o montante da 
Reserva Matematica de. Beneficios Concedidos para o quadro de servidores 
inativos e pensionistas, foi realizada em conformidade com as formulapoes 
presentes ao trabalho, totalizando na data da Avaliagao Atuarial o seguinte valor 
demonstrado na Tabela 23.
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10 GUSTO SUPLEMENTAR

O Gusto ou Contribuiqao Suplementar (CS) e a contribuiqao decorrente do 
financiamento do Passive Atuarial (soma das Reservas Matematicas de Beneficios 
a Conceder e Concedidos) apurado, na data de avaliagao, considerando o regime 
financeiro de capitaliza^ao.

VABF
VACF.

VABF
VACF

-Ente 
-Servidor

-Ente 
-Servidor

277.781.848,24
64.413.184,60
42.357.590,64
22.055.593,96
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10.3 Resultado Atuanal

Tabela 24 - Resultado Atuarial do piano de beneficios

Amortiza$des

Saldo Financeiro

36

i

Valores (R$)Discriminagao
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Reserva Beneficios Concedidos 
Reserva Beneficios a Conceder

80.067.707,38
213.368.663,65

20.992.805,00 
35.784.955,56~ 
9.512.832,61 

-227.145.777,85

CQMPREV 
Saldo dos Parcelamentos 

Resultado (deficit ou superavit)

O resultado atuarial apontado nesta AvaliaQao apresentou-se deficitario no 
valor de R$ 227.145.777,85, resultante da soma das Reservas Matematicas 
necessarias.t deduzidas do valor do Saldo Financeiro disponivel e registrado 
contabilmente nesta data, somado ao valor da estimativa de recebimento da 
Compensa^ao Previdenciaria, ou seja, 10% do VABF e o Saldo dos Parcelamentos 
atuais.
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11 PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL

Tabela 25- Gusto Suplementardo Plano Previdencterio

11.1 Expressao de Calculo da Folha de Salaries Futures

37

Gusto SuplementarAno
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Como plane de equacionamento para o deficit atuarial, indicamos a fixa^ao 
de alfquota de custo suplementar aplicada sobre a base de contribuiQao patronal 
no percentual escalonado conforme Tabela 25.

15,00%
16,00%
17,00%
18,00%
20,00%
22,00%
24,00%
26,00%
28,00%
30,00%
32,00%
34,00%
36,00%
38,00%
40,00%
42,00%
44,00%
46,00%
48,00%
50,00%
52,00%
54,00%
56,00%
58,00%
58,83%

2019
2020
2021
2022
2023
2024

' 2025
2026
2027
2028
2029
.2030
2031
2032
2033
2034

. 2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

2043-2052

As expressoes algebricas que seguem sao reflexo do grupo de servidores 
calculados e dimensionados na data da AvaliaQao Atuarial e representarao Valor 
Atual da folha de Salaries futures considerando as Hipoteses estabelecidas na
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Salaries Base de contribuipao

.1

38

ti

Nota Tecnica Atuarial como a taxa de crescimento salarial, bem como e taxa de 
juros aplicados.

!
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!

I
i

I
I
I
I

FD = Fator de Desconto financeiro considerando as hipoteses atuariais 
adotadas na Nota Tecnica Atuarial. i

5

VASFServidoresanual = Somatorio do Total de 
a=l 

dos Servidores, estabelecido em Lei Municipal, considerando o periodo de um ano, 
inclusive com decimo terceiro quando for o caso. S = 34 anos;

F4SFServi(Jores = Valor Atual da Folha de Salaries Futures Considerando a Base de 
Contribuipao do RPPS;

F4SFServMores = y F4SF Servidores anual * FD
0=1 Onde:
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12 RESULTADOS DA AVALIAQAO

Tabela 26 - Total de contribuicao do piano de beneficios

Fardin Auditnria a Perfcia Atuarial 39

si

CONTRIBUIQAO ALIQUOTA BASE DE INCIDENCIAI

Na Tabela 26, para fins de simplificapao, os custos das coberturas 
previdenciarias estao espelhados em percentuais incidentes sobre a soma dos 
salaries reais de contribuipao dos participantes ativos e sobre o excedente entre os 
valores dos beneficios dos aposentados e pensionistas e o teto do Regime Geral 
de Previdencia Social. Este's custos foram desdobrados em normal e suplementar.

Ativos
Inativos
Pensionistas
Poder Publico - Normal
Poder Publico - Suplementar

Folha salarial Contribuicao
Parcela superior ao teto do RGPS
Parcels superior ao teto do RGPS
Folha salarial Contribuicao
Folha salarial Contribuicao

11,00%
11,00%
11,00%
21,13%

Escalonamento

A EC n° 41/03 em seu artigo 1° estipulou que a contribuicao do servidor 
devera ser igual a contribuicao adotada pelo servidor publico federal, ou seja, 
servidor da Uniao. Atualmente a alfquota praticada pelo R.P.P.S da Uniao e de 
11,00% para os participantes servidores. Isto posto, a alfquota do Fundo de 
Previdencia de Santo Antonio de Padua, que devera ser descontada da folha dos 
salaries de contribuicao (SRC) dos servidores ativos e salaries de contribuicao dos 
valores de proventos de aposentadorias e pensbes, conforme regra de desconto 
para inativos e pensionistas, sera tambem de 11,00%.



13 PARECER CONCLUSIVO

I

40

As bases de dados apresentadas para efetiva$ao da Avalia^ao Atuarial 
foram recepcionadas para o estudo e foram considerados em sua maioria dados 
consistentes.

Para idade de vinculo a algum sistema de Previdencia: nos casos em que se 
considerou a informaQao prestada, inconsistente, adotaram-se as seguintes 
hipoteses:

A taxa media de crescimento salarial dos servidores de Santo Antonio de 
PSdua encontrada fixou-se em 2,00%.

Fardin Auditorla e Perfda Atuarial
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Neste caso, com adopao das medidas reparadoras da informagao de idade 
de entrada em algum sistema de previdencia para que se possa comegar a 
considerar o tempo de contribuigao dos servidores, caso a idade real seja maior do 
que os 18 anos previstos e utilizados como hipotese, o impacto desta nova 
realidade acarretaria em urn custo suplementar menor e urn custo normal maior do 
que o apresentado nesta Avaliagao Atuarial. Contudo, nao expressamos, neste 
sentido, que se distanciaria do resultado deste estudo. Nao obstante, salientamos a 
real necessidade de acolhimento por parte da gestao do RPPS em trazer para seus 
arquivos o dado correto de entrada em vinculo previdenciario de cada servidor para 
efetivagao do tempo real de contribuigao dos participantes do Regime Proprio de. 
Previdencia Social do Muriicipio.

Para este estudo, no tocante a composigao familiar, optou-se por adotar a 
experiencia de uma populagao similar,, com tamanho rriaior para uma melhor 
aderencia da populagao dos servidores municipais de Santo Antonio de Padua na 
curva de regress^o para determinar a distribuigao do compromisso medio familiar, 
Hx. Tomou-se como base 3s informagoes e a estrutura familiar do quadro de 
servidores publicos do Instituto de Previdencia do Estado do Rio Grande do Sul - 
IPERGS.

Considerou-se para os servidores que ingressaram no servigo publico 
municipal com idades situadas entre 18 e 25 anos, que este foi seu 
primeiro emprego.

Para os servidores que ingressaram no servigo publico municipal com 
idades superiores a 25 anos adotourse a hipotese conservadora de 
que bs mesmos ingressaram em algum sistema de previdencia com 18 
anos, conforme Art. 13, paragrafo 2° da Portaria MPS n° 403/08.
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Gusto SuplementarAno
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i5;oo% -■ 
16,00% ■ 
17,00% 
18,00% 
20,00% 
22,00% 
24,00% 
26,00% 
28,00% 
30,00% 

. 32,00%
34,00% 
36,00% 
38,00% 
40,00% 
42,00% 
44,00% 
46,00% 
48,00% 
50,00% 
52,00% 
54,00% 
56,00% 
58,00% 
58,83%

2019 \
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

. 2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042 

2043-2052

sReferente aos benefictos estruturados no Regime de Reparti$ao Simples, 
uma vez que estes beneficios se caracterizam pela concessao de forma nao 
continuada, estes apresentam certa estabilidade em seus custos. Acredita-se pelo 
constatado nos tres ultimos exercicios anteriores que as premissas adotadas, 
apresentam de forma satisfatoria a frequencia de concessao projetada para de tais 
beneficios.

Em nossa Avaliapao Atuarial, utilizando as premissas e metodologias 
aplicadas, foram apuradas as ah'quotas normals de contribuiqao de 32,13% 
devendo ser fixada 11,00% para o servidor e 21,13% para o Ente e de custo 
suplementar para financiamento do deficit atuarial indicamos o escalonamento 
conforme tabela a seguir.

ar’
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Santo Antonio de P£dua
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t

As hipdteses e premissas que estao sendo apresentadas por este estudo 
atuarial, por meio desta Avaliagao Atuarial, serao demonstradas aos gestores e 
representante legal do ente federative com a finalidade de aprova$ao que sera 
reconhecida, conforme assinatura da Nota Tecnica Atuarial e certificado do 
Demonstrativo do Resultado da Avalia^ao Atuarial, DRAA, e estao de acordo com 
a massa de segurados e dependentes.

O presente trabalho foi realizado baseado nos dados fornecidos para os 
cSIculos, nas datas e criterios de concessao de beneficios definidos. Qualquer 
alteragao nestas premissas pode afetar o piano de custeio elaborado. Portanto, faz- 
se necessario urn previo estudo atuarial no caso de alteragoes significativas na 
base de dados, nas datas de corte ou nos criterios de concessao, de forma a 
verificar o impacto das mesmas no piano de custeio definido no presente estudo.

Fardin Audrtoria e Perfcia Atuarial
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JoseGuHn^rmeFardin 
Atuari<$fIBA DRT/RJ1019

Finalizando, cumpre informar que a presente Avaliagao Atuarial foi elaborada 
levando em consideragao os mais usuais preceitos tecnicos e atuariais aplicaveis a 
materia, bem comb a legislagao previdencteria e correlata vigente na respectiva 
data-base de calculo (30 de dezembro de 2018).

Destaca-se, ainda, que p piano tecnico foi delineadp com base na premissa 
de que a Rentabilidade Liquids Minima dps Ativos deva serde 6,00% a.a. (seis por 
cento ao ano) descontados da inflagao (IpCA).

Outro fator a ser destacado de modo especial, e a importancia da 
regularidade e pontualidade das receitas de contribuipao a serem auferidas pelo 
R.P.P.S.. Quaisquer receitas lanpadas e nao efetivadas pelo Poder Publico de 
Santo Antonio de Padua deverao ser atualizadas monetariamente e acrescidas de 
juros de mercado, a partir da data em que foram devidas. Isto decorre do fato de 
que, sendo as contribuigbes parte integrante do piano de custeio (e 
responsabilidade assumida pela patrocinadora - Poder Publico - e participantes 
servidores), a falta de repasse ou atraso e sua consequente nao incorporapao ao 
Fundo Garantidor de Beneficios, alem de inviabilizar o R.P.P.S. em medio prazo, 
results em deficit futuro, certo e previsivel.

PTCteDezembro de 2019.
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ANEXO I - Projegdes Atuariais - 75 anos

Santo Antonio de Padua, RJ, 31 de Dezembro de 2019.
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Atendendo as exigencias da S6cretaria da Previdencia Social - MPS, bem 
como a Lei Complementar N° 101, de 4 de Maio de 2000, procedeu-se a 
elaboragao das projegoes atuariais do Regime Proprio de Previdencia Social do 
Municipio de Santo Antonio de Padua. Tais projegoes contem a previsao das 
receitas e despesas do R.P.P.S. nos proximos 75 anos.
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Jose Guilherme Fardin 
AtudrioMIBA 1019

Ressalta-se que, no presente estudo atuarial, nao foi adotada a hipotese de 
“Novos Entrandos”, ou seja, trabalhou-se sem a reposigao de servidores, desta 
forma, ocorreram decrementos no grupo de servidores em atividade, ate a extingao 
total do mesmo. Os servidores que deixaram p grupo de ativos ou migraram para o 
grupo de inativos ou legaram p beneficio de pensao a seus dependentes, deixando. 
de arrecadar contribuigao e incrementando a folha de despesas do sistema.

;• ■ i ■

Para elaboragao das Projegoes foram consideradas como receitas as 
contribuigdes dos servidores em 11,00% do Salario de Contribuigao dos Ativos, 
Inativos > RGPS e Pensionistas > RGPS, bem comp a contribuigao do Poder 
Publico em 21,13% acrescidos de custo suplementar equivalente ao estabelecido 
no piano de escalonamento.
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Tabela 27 - Proje$ao Atuarial para os prdximos 75 anos

15.118.199,42

2045 5.435.134,39

2047 4.978.615,77 34.559.598,06
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Projegao Atuarial 6% a.a.

SaldoDespesaReceitaAno

I 
i

!

2018
2019
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il X XX. A -a
ASS/SSOiUA ATJARlAh

ilpM|

29.580.982,29

2049 4.490.139,75 36.254.599,42 - 31.764.459,67,

2051 4.028.048,88 . 37.384.810,71 - 33.356.761,83

2053 3.612.236,41 38.329.616,91 . - 34.717.380,50

Em 31/12/2018 20.992.805,00
9.522.507,15 27.848.065,57

2021 14.933.279,36 10.677.881,63 40.908.765,79

2023 14.023.165,57 12.514.132,67 50.524.257,28

2025 13.013.715,05 ■ 14.595.267,96 55.051.331,53

2027 ’ 12.174.135,60; 16.938.453,74 .. 53.462.069,33

2029 11.272.055,67. ■■ !. 19.343.974,00 - < ■ 45.159.748,52

2031 10.351.752,90 21.066.906,25 30.289.390,38

’2033 9.252.131,30 '" '' 22.532.839,42 . 8.180.627,44

2035 8.319.498,91 24.796.469,36 - 16.476.970,45

2037 7.593.488,39 26.466.147,63 - 18.872.659,24

2039 6.987.841,81 28.639.989,30 - 21.652.147,49

2041 6.427.026,57 30.232.894,38 -• - . 23.805.867,81

2043 5.907.378;08 31.789.596,67 25.882.218,59

33.263.324;38 - 27.828.189,99
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36.020.538,3639.230.701,123.210.162,762055
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______________________ !_
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2057 2.831.681,08 39.864.973,07 - 37.033.291,99

2059 2.469.803,27 40.451.627,06 - 37.981.823,79

2061 2.134.161,29 40.660.867,39 38.526.706,10

IMIIg

2063 1.821.349,38 40.866.710,95 - 39.045.361,57

2065 1.535.279,81 40.880.340,02 - 39.345.060,21

2067 -1.278.237,27 . ■■ . . 40.828.115,64-39.549.878,37

WAMOW
AhS--:ssc:tA aT'^hial

2069 :/ 1.051.321,38 . ’ 40.281.308,25 - 39.229.986,87

2071 854.202,44 39.090.137,35 - 38.235.934,91

2073 685.242,51 . 37.619.551,02 - . 36.934.308,51

2075 541.926,60 35.645.324,00 - . 35.103.397,40
BBBaSttM
2077 421.521,82 ■ 33.361.840,42 - 32.940.318,59

2079 321.410,96 30.722.679,04 - 30.401.268,08

2081 239.153,76 27.986.366,90 - 27.747.213,14

2083 ■ 172.613,45- 25.174.570,77 - 25.001.957,32

2085 120.108,99 22.390.790,95 - 22.270.681,96

2087 80.130,61 19.664.348,68 - * * 19.584.218,07

2089 51.080,79 17.057.316,01 - 17.006.235,22igasagsiM^
2091 31.190,88 ' 14.609.087,89 - 14.577.897,01

2093 22.796,90 . 12.353.150,56 - 12.330.353,65
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Sfildo Pinal(•) PagtosTxjtnos Aportes Aliquotas Base de Calculo Saldo InicialAnoa

ANEXO II - Equacionamento do Deficit Atuarial 
Tabela 28 - Plano de equacionamento do deficit atuarial

| 1 I 2019 I 6% i ; 15,00% I M.172.682,13 j 227.145.777,M | 5.125.902,32 | R$ 235.648.622,MI
| 3 i 2021 _~6% [ ~ T17^^ R$ ̂ .Sl^.13?^

i s i 2023

} ? " I M25 I “ ; 24,00%^ | 38.483.990,38, | " 277.6M.984ty {9.236.157,69 R$ 285.056.926,29

[ 9 j 2027 6% j -“"-■"“q aj^T" ^-ojB.?^3^ I ~ ai 954^387,62 | 11.21D &48j*l |R$ 298.260.802,67

I 11 • ! 2029 ~ 6% f' j

| 13 . I 2031 r 6%7 I 7 7 J fe00* | 43.339.223,71 | I 17^2?2O,^L "$ 316-062 313'40
I 15 | 2033 | 6% | j 40,00% j j 45 090.128,35 r 318‘Z27-769,09 | IB.OSB.OSl,34J R$ 319.285.383,90

j 17 | 2035 " 696 j j 44,00% | j 7 31Z:63^^,1J~ ‘

I ~~19 I 2037 I 6^ I j 48,00% I 48.807.005 02 J 314^679^205,11 7 7^

I 21 j 2039 j ffl | j 52,00% { 50.778 808,02 | 3O3.B48.978,15Tj 26.404;980,17 '|

• [23 I 2041~j ~6% " j" j 56,00%J 5X830271.87 j' J7?:?-*^3,^1'09

| ~ 25 1^043 [' 6% | ~ 54.964 614,851 ^.1137210,32 [ ~^3Z335.682.92J R$ 241.26432002

I 27 |^2045 j 6%~ | J 57385.185,29 | 222J57.^,65[ 33.642 04431 j R$~TO2^81.^.1O

r~^~7^5Z—^lZ_—
| 31 [ 2049 6% |_________^183%B 61.899.083,63 | 129.799.688,88 | 36.415.230,90 R$ 1<^:1^39,31

I 33 2051 6% ^58j83%i 64.399.806,61 I TO.OBB.ISO,!3 I 37.886706,23 7 R^ 3&41g ^^
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j 2019 | j 15,00% | 34.172.68X13 [ 227.145.777,M | 5.125.902,32 |
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30.505.637,61
30.505.637,61

X2.72.1.01.01 Pstrimoma}

12J.2.L01.02 Patrimoaia}
12.72.1.01.03 PatritDoaial

Patrimonial12.7.2.1.01.04
1172.1.01.05 PatraDMua!

1172.1.01.07
22.721.02.00
12.72.1.0101 Pttrinwtriai

11721.0102 Patritnonuj
12.721.0103 Patrimtmial
12.72.1.0104 Patrimonial

1X721.0106 (-) Cobetua de lasnfid&Kta Ftnaneetn
11721.03.00 Ptmo PtevideEorio—Provisoes de Betxefidos Concefdos R$ 72060.936,64
12.721.03.01 Patrimonial

R$ 80067.707,38
11721.03.02 Patrimonial
1172.1.03.03 Patrimonial

11721.03.04 farimomal (-) Cootribcipoes do Pensionista para o Pbtto PnvideKsrio do RPPS

12.721.03.05 Patrimonial (-) Compensatao Prevtdenctaria do Ptaoo Previdentisrio do RPPS (R$8.006.770,74)
a,2.7.2.1X».O6

11721.04.00 R$ 185.590478^2
11721.04.01 Patrimouia!

R$
22.7.11.04.02 Patrimonial
21721.04.03 Patrimonia)
11721.04.04 Patrimonial
2X721.01.05 Patrimonial
12.721.05.00
12.721.0558 Patrimonial
12.721.06.00
2172.1.06.01 . Patrimonial
12.721.07.00
11721.07.01 Patrimonial
12.72.1.07.02 Patrimonia}

Patrimonial
Patrimonia]
Patrimonia]
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Provisoes Matematicas 2018

Patrimoaia 
1 

Patrimonial

1 
Patrimonial

ANEXO III - Balango Atuarial 
Tabela 29 - Balango Atuarial
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H-n’/t. ft H rM
A A KU UA/1 M A XI

|12.7.2.0.00.00
[11721.00.00
12.721.01.00

jl2.721.07.03
112.721.07.04
]21721.07J8

(-) Cobertun de Insufioenoa Fmancsra 
Ptmo Financaro - Provisoes de Benefetns a Conceder

|d»SBK_______________________________
Plano Previdemiario ~ Provisoes de Beneficios a Concedes

Apcsectadorias'PeisdesOutros Bene&ios Cescedidos do Plano 
Revidehaario do RPPS
(-) ContribcipSes do Eate pan o Pkno Pnvidenairio do RPPS 
(-) Ccntribuicdes do Apuentado pan o Plano Ptevidenciario do RH^

(R$227.145.777,85)
(R$227.145.777,85)

ProvisSo MatematitaPrevideaniaria a Longo Prazo 
ProvisJo Matematka Prevtdencoria a Longo Pozo - ConsoSdafio 

Plano Fmanceiro - Provisoes de Bene&ms Coacedidcs

Apasentadoaas/Pensots'Outros Benefioos a Concede? do Plano 
Prevv**""ario do RPPS
(-) Conhibiripoes do Ente pea o Plano Pteuidemurio do RPPS
(-) Contribmcdes do Servidor para o Rano Previdentario do RPPS
(-) Compensate Ptevidentxaria do Plano Pnvtdenciario do RPPS

R$
R$

277.781.84824
(R$42.357J90,64)
(R$22.055.593,96)
(R$27.778.184,83)

Phno Pfevidenciario - Plano de Amonizzpio 
| (•) Octros Credit os do Plano de Amortiza^

Provisoes Ataariats para Ajustes do Plano Financeiro 
ProvisSo Atuarial para Osrilacio de Ristos

Provisoes Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciario 
Ajust e de Resultado Atuarial Superavitario 
ProvisSo Atuarial para Osala^o de Riscos 
Provisio Atuarial para Benefirios a Rejnlariar 
Provisao Atuarial para Contingenaas de Benefidos 
Outras Provisoes Atuariaa para Ajustes do Raoo

Aposentadcrias/PensBevOuiros Beneficios Conceriidos do Plano 
Ftn»n«WT0 do RPPS
(•) Contribukdes do Ente para o Plano Ftnaneetro do RPPS
G) Contribuip&es do Aposentado para o Plano Financetro do RPPS
(•) Contribuifao do Pensonista para o Plano Financeiro do RPPS 
(>) Compensa^o Previdenciaria do Plano Financaro do RPPS 
(-) PjrrriiTmrntu dfr DflbttM-Prff'i'tdftTiriiirfftff

Apooeatadorias/PensSeWOutros Bene&ios a Conceder do Hano 
FinaMeiro do RPPS
(•) Coatribdcdes do Ente para o Plano Fmanceiro do RPPS
(>) Cooiribnicoes do ServidDr para o Plano Fmanceiro do RPPS
(•) CotnpensacSo Previdenriaria do Plano Financeiro do RPPS
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Ge redoes Futures

VALORESVALORES
255.455.715,680255455.715,68

9.512.832,619.512.832,61

PMBC
VABF - CONCEDIDOS
(-) VACF - CONCEDIDO ENTE

(•) VACF - CONCEDIDO APOSENTADOS E PENSIONISTAS

PUBaC 0
VABF-ACONCEDER 0

0
0

293.436.371,02 0 29343 6J71,02

35.784.955,56 35.784.955,56

|(-)COMPENSA£AO PreyiDEHQARlA A PAGAR

•227.145.777,85 0 -227.145.777,85

48

| PROVISAO MATEUABCA - TOTAL

I____________________
|COMPEHSA^AOPREVtDENClARlA ARECEBER

Ui

GRUPOABERTO 

Consoltdado

ANEXO IV - Compromissos do Plano 
Tabela 30 - Compromissos do Plano Previdencterio

Fardln Auditoria e Perfcia Atuarlal
(51) 3126-0068

www.fardinatuarial.com.br

(-)VACF-ACONCEDER-ENTE__________________
| (-) VACF - A CONCEDER - SERVIDORES EM ATMDADE

| RESULTADO ATU ARIAL____________________________

| (Deficit Atuarial, Superawt Atuarial ou EquxfiiMio Atuarial)

DESCIBQAO________________________________
(*) VALOR ATUAL DAS fgMUHERAgdES FUTURAS

213.368.663,65

277.781.84824
42.357.590,64
22.055.593,96

801167.707,38
80.067.707.38

80.067.707,38

30.505.637,61
20.992805,00

213368.663,65
277.781.848,24
42357.590,64
22055.593,95

80.067.707,38

80.067.707,38
80.067.707,38

30505.637,61
20.992805,00

ATTVO___________________________________________
AplicagBes financeiras e disponibilidades conforme PAIR 
Creditos a receber conforme air. 17, §5* da Portaria MPS 
403/2008________________________________________
Propriedades para investlmentos (imdvels)

Direitos sobre royalties
Bens, direitos e demais ativos

GRUPOFECHADO 
GeraQao Atual 

VALORES

DF.MONSTRAT1VO DO RESULTADO ATUARIAL • BENEFICtOS AVALIADOS EM REGIME DE CAPITALIZAQAO
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ANEXO V - Analise de Sensibilidade

C + (jxF) = B

Onde,

49

O presente anexo tem por objetivo apresentar aos gestores o impacto na 
Avalia^ao Atuarial decorrente da altera^ao na taxa de juros real, a qual atualmente 
pode ser fixada em no maximo 6,00% ao ano, conforme art. 9° da Portaria 403/08:

C = contribuigao
j = taxa real de juro
F = fundo existente (ativo do piano)
B = beneficios

Paragrafo unico. F vedada a utilizagao de eventual perspectiva 
de ganho real superior ao limite de 6% (seis por cento) ao ano 
como fundamento para cobertura de deficit atuarial.
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Analisando a formula acima, temos de urn lado a fase acumulativa (periodo 
contributivo) e a fase de pagamento de beneficios (periodo de gozo da 
aposentadoria), Sendo assim, para que os Pianos de Previdencia cumpram com 
seus compromissos (pagamento de beneficios), e extremamente necessario o 
devido recolhimento das contribuipoes calculadas atuarialmente (com base em 
fatores probabillsticos e financeiros) somadas as rentabilidades oriundas dos 
investimentos do ativo do piano.

Para entender as altera^oes nos resultados atuariais devido a variapoes na 
taxa de juros, destacamos a formula matematica elaborada por Charles 
Trowbridge, que em uma de suas obras apresentou a dinamica atuarial de um 
Fundo Maduro, expressada na formula abaixo:

Art. 9°. A taxa real de juros utilizada na avaliagao atuarial devera 
ter como referenda a meta estabelecida para as aplicagdes dos 
recursos do RPPS na Politica de Investimentos do RPPS, limitada 
ao maximo de 6% (seis por cento) ao ano.

Portanto, durante a fase contributiva, a elevagao ou redugao na taxa de juros 
acarreta aumento ou diminuigao do deficit atuarial e no piano de custeio, visto que 
estas sao as fontes garantidoras do pagamento dos beneficios de aposentadoria e 
pensao. Desta forma, serao expostas abaixo as alteragbes no fluxo previdenciario 
do RPPS Municipal devido as variagdes na taxa real, de juros anual.

vl SI
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Tabela 31- Analise de sensibilidade com variacao da taxa de juros

90.871.222,92

38.314.609,5533.518.530,20

260.295.763.44237.878.822.99 248.952.931,25216.802.689,41 227.145.777,85

9,60% 14,59%-4,55% 4,73%

15,43%14,83%

53,37% 57,15%47,13%44,55%
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•i

D EB CA

VABF Total (-)

EHipotese C DA

D EB CA

Custo Normal

CustoSuplementar

Custo Total

Hipotese

Taxa de Juros

COMPREV (+)

Resultado Atuarial (=)

VACF Total (+1

Passive Atuarial (=)

Ativo do Plano (+)
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Hipotese

Taxa de Juros

Variacao % no 
Deficit em 

Rela^ao aB

280.826.857^3

30.505.637,61

306.699.070,15

30.505.637,61

6,50%

335.185.302,09

54.358.444,86

293.436.371,02

30.505.637,61

35.784.955,56

6,00%

357.849.555,62

64.413.184,60

6,00%

32,13%

15,00%

5,50%

383.146.095,56

76.447.025,41

5,50%

34,89%

15,16%

50,05%

5,00%

411.477.546,42

320.606.32330

30.505.637,61

41,147.754,64

5,00%

38,07%

15,30%

4,50%

443.320.955,12

108.187.458,56

335.133.496,56
30.505.637,61

44.332.095,51

4,50%

41,72%
6,50%

29,72% .
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