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1.INTRODUÇÃO 
 

Neste estudo técnico atuarial, serão avaliados os aspectos referente a previdência dos 
servidores públicos municipais pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de Triunfo, atendendo o artigo 40 da Constituição Federal, tendo por finalidade preservar o equilíbrio 
financeiro e atuarial. Destaca-se que, além de atender a Constituição brasileira, o modelo proposto 
está em conformidade com a Lei Federal n° 9.717/98, as Emendas Constitucionais nº 41, 47, 70 e 
demais legislações correlatas, bem como as leis específicas deste município.  
 

  



 

 

2.BASE CADASTRAL 
O alicerce deste estudo técnico está na consistência de suas bases, visto que, havendo 

quaisquer irregularidades, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência pública não 
estará garantido, ou seja, não teremos confiabilidade nos resultados atuariais. Destacamos que, existe 
a base cadastral, a legal e a atuarial, sendo as últimas duas detalhadas nos próximos itens. 

Discutimos aqui, especificamente, a base cadastral, a qual é contemplada com todas as 
informações dos servidores ativos de cargo efetivo, servidores inativos, pensionistas, além dos dados 
gerais do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.  

A base cadastral fornecida pela Unidade Gestora e o Ente Federativo está posicionada em 30 
de dezembro de 2017, sendo a 31 do mesmo mês a data focal da Avaliação Atuarial - DFAA, ou seja, 
as reservas atuariais, as idades dos segurados, as contribuições previdenciárias, as projeções 
atuariais, entre outras análises, inclusive o ativo do plano, estão todas posicionados na DFAA. 
Destaca-se que, a data da base cadastral não pode ser igual ou superior a DFAA. 

A seguir elencamos as informações solicitadas em cada grupo segurado junto com os dados 
gerais do Plano: 

 Ativos: identificação, data de nascimento, sexo, cargo, remuneração total, salário real 
de contribuição, salário real de benefício, tempo de serviço passado, data de 
ingresso no município, estado civil, datas de nascimentos dos cônjuges e 
dependentes; 

 Inativos: identificação, data de nascimento, sexo, provento, data de admissão no 
município, data de concessão do benefício, tipo de aposentadoria, datas de 
nascimentos dos cônjuges e dependentes; 

 Pensionistas: identificação, data de nascimento, sexo, pensão, data de admissão no 
município do servidor que gerou a pensão, data de concessão do benefício e caráter 
da pensão;  

 Dados Gerais: informações dos representantes do RPPS, atuais alíquotas de 
contribuição, saldo dos parcelamentos de dívidas patronais com o RPPS, despesas 
administrativas, ativos do plano junto com a rentabilidade financeira das aplicações. 
Referente aos três anos anteriores ao cálculo: número de servidores ativos, inativos e 
pensionistas, suas respectivas folhas de contribuição, reajustes considerados e folha 



 

 

de pagamento do auxílio doença, reclusão, salário maternidade e família, caso forem 
de responsabilidade do RPPS. 

 Legislação: Lei de instituição/alteração do regime próprio e lei do custeio do regime 
próprio.  

 

3.1 Testes de Consistência 

Recepcionadas as informações supracitadas, são efetuados cruzamentos de algumas 
informações gerais (base de contribuição total, número de segurado segregado por grupo, saldo do 
plano, etc.) com os demonstrativos informados no sitio do Ministério da Previdência Social, para que, 
na possibilidade de alguma falha neste momento, as informações possam ser corrigidas pelo RPPS  
e/ou pelo Ente Federativo, junto com suas autarquias. 

Definida qual a base cadastral será considerada na Avaliação Atuarial, o próximo passo 
consiste na realização dos testes de consistência, os quais são finalizados no momento em que é 
encontrado o grau de confiabilidade satisfatório para dar andamento no trabalho.  

Nas tabelas a seguir, serão detalhadas as principais inconsistências encontradas na base 
cadastral do RPPS. Ressalta-se que a metodologia de correção será pormenorizada na nota técnica 
atuarial e no Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial sendo que esta metodologia é 
estipulada através de princípios conservadores, i.e, sempre com o intuito de majorar os 
compromissos do regime frente aos seus segurados. Destaca-se que, na tabela serão apresentados 
os quantitativos de dados não informados OU encaminhados possuindo algum tipo de erro, por 
exemplo: idade de um dependente maior que a idade do titular, remuneração inferior ao salário 
mínimo nacional ou zerada, aposentado ou servidor ativo com idade inferior a 18 anos, entre outras 
possibilidades. 

TABELA  1 – Análise da consistência da Base de Dados 

 

DESCRIÇÃO CONSISTÊNCIA COMPLETUDE 

ATIVOS 

IDENTIFICAÇÃO 75-100 75-100 

SEXO 75-100 75-100 

ESTADO CIVIL 75-100 75-100 

DATA DE NASCIMENTO 75-100 75-100 

DATA DE INGRESSO NO ENTE 75-100 75-100 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 75-100 75-100 

BASE DE CÁLCULO 75-100 75-100 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO RGPS 0-25 0-25 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA OUTROS RPPS 0-25 0-25 

DATA DE NASCIMENTO DO CÔNJUGE 50-75 50-75 



 

 

NÚMERO DE DEPENDENTES 75-100 75-100 

INATIVO 

IDENTIFICAÇÃO 75-100 75-100 

SEXO 75-100 75-100 

ESTADO CIVIL 75-100 75-100 

DATA DE NASCIMENTO 75-100 75-100 

DATA DE NASCIMENTO DO CÔNJUGE 50-75 50-75 

DATA DE NASCIMENTO DO DEP. MAIS NOVO 75-100 75-100 

VALOR DO BENEFÍCIO 75-100 75-100 

CONDIÇÃO DO APOSENTADO 75-100 75-100 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 0-25 0-25 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA OUTROS 
REGIMES 0-25 0-25 

VALOR MENSAL DA COMPENSAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA 0-25 0-25 

NÚMERO DE DEPENDENTES 75-100 75-100 

PENSÃO 

IDENTIFICAÇÃO DA PENSÃO 75-100 75-100 

NÚMERO DE PENSIONISTAS 0-25 0-25 

SEXO DO PENSIONISTA PRINCIPAL 75-100 75-100 

DATA DE NASCIMENTO 75-100 75-100 

VALOR DO BENEFÍCIO 75-100 75-100 

CONDIÇÃO DO PENSIONISTA 0-25 0-25 

DURAÇÃO DO BENEFÍCIO 0-25 0-25 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 
A base de dados do município é o pilar dos resultados atuariais que serão descritos neste 

relatório. Através da experiência adquirida durante os anos no mercado, citam-se algumas 
recomendações para que a base de dados não apresente vieses que venham a comprometer de 
maneira significativa os resultados atuariais: 

 
I. Atualização periódica do Cadastro dos servidores para obtenção de informações 

relevantes. Recomenda-se a realização de Censos previdenciários a cada cinco anos 
e uma atualização anual das informações; 

II. Apuração do tempo de serviço passado ao Regime de Previdência Social para 
estimação do valor da compensação previdenciária; 

III. Registro das informações dos Cônjuges e dependentes dos participantes para efeito 
do cálculo dos benefícios de Pensão; 

IV. Registro das informações relativas aos benefícios não programados. 
 



 

 

Faz-se a ressalva que a manutenção de uma base de dados de qualidade é um processo 
contínuo de responsabilidade do ente e do regime de previdência, sendo que este processo gera 
benefícios no longo prazo graças a melhor estimação dos custos atuariais. 
  



 

 

3.PREMISSAS BIOMÉTRICAS E FINANCEIRAS 
As premissas definidas para a realização da avaliação atuarial estão listadas na tabela abaixo. 

Estas premissas são parâmetros utilizados na avaliação para o estabelecimento de um cenário futuro 
ideal para a projeção dos valores referentes às obrigações futuras e podem ser considerados como 
os pilares da modelagem atuarial.  

Lembramos que os parâmetros mínimos são definidos com o intuito de simular as variáveis 
econômicas, financeiras e biométricas que melhor se ajustem a massa segurada e devem representar 
uma previsão de médio e longo prazo razoável. Além disto, estes parâmetros devem estar em 
conformidade com a portaria MPS 403/08.   
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Tábua de mortalidade de válido (morte)  

0,00% a.a at-2000 M 

Crescimento Salarial Tábua de mortalidade de válido (sobrevivência) 

1,50% IBGE 2016 

Crescimento dos Benefícios Tábua de mortalidade de inválido 

0,15% IBGE 2016 

  Tábua de entrada em invalidez 

  ALVARO VINDAS 

 

JUSTIFICATIVAS DAS HIPÓTESES ADOTADAS 

Inicialmente, destaca-se que todas as premissas utilizadas encontram-se de acordo com a 
regimentação estabelecida pelo MTPS. 
 
 



 

 

Hipóteses Biométricas: 

a) Tábua de Mortalidade de Válido – Risco Sobrevivência: 
 Foi encontrado um nível de aderência satisfatório entre a tábua utilizada e a massa segurada.  
b) Tábua de Mortalidade de Válido – Risco Morte: 
Foi encontrado um nível de aderência satisfatório entre a tábua utilizada e a massa segurada. 
c) Tábua de Mortalidade de Inválidos:  
Foi encontrado um nível de aderência satisfatório entre a tábua utilizada e a massa segurada. 
d) Tábua de Entrada em Invalidez: 
Foi encontrado um nível de aderência satisfatório entre a tábua utilizada e a massa segurada. 
e) Composição Familiar: 
Utilizamos as informações contidas na base de dados fornecida para o cálculo atuarial e 

encontramos o Hx do próprio município. 
f) Taxa de Rotatividade 
Destaca-se que não foi utilizada taxa de rotatividade devido a característica de baixa 

rotatividade do serviço público. 
 

Hipóteses Econômicas e Financeiras: 

a) Taxa Real de Juros: 
De acordo com os retornos históricos dos últimos 5 anos, a meta estabelecida se encontra de 

acordo com os retornos obtidos pelo mercado.  
b) Projeção Crescimento Salarial Servidores Ativos 
O crescimento utilizado foi considerado adequado para a projeção do aumento dos 

benefícios futuros, apesar de ter apresentado em valores distintos da média móvel histórica dos 
dissídios dos últimos três anos. Considerou-se que o percentual histórico não é adequado como 
projeção de longo prazo para os dissídios. 

c) Projeção Crescimento dos Proventos 
Utilizou-se como base para o crescimento dos proventos o critério de paridade. 

  



 

 

4.RESULTADOS 
O resultado atuarial determina se os ativos do plano são suficientes para que o regime honre 

com suas obrigações frente aos seus segurados. Esta seção tem por finalidade explicitar os 
resultados atuariais, definir alíquotas de contribuição e, se necessário, estipular o plano de 
amortização do déficit.  

O resultado atuarial encontrado por esta avaliação foi o seguinte: 
TABELA 13 – Resultado Atuarial do Plano 

 2015 2016 2017 

PASSIVOS DO PLANO    
Provisão para benefícios à conceder 131.781.269,86 171.218.800,56 188.954.403,34 

Valor atual dos Benefícios Futuros 181.126.550,10 184.309.498,43 198.950.502,27 

Valor Atual das Contribuições Futuras 49.345.280,24 13.090.697,86 9.996.098,93 

ENTE 44.383.406,09 6.827.206,06 4.998.049,47 

SERVIDOR 4.961.874,15 6.263.491,80 4.998.049,47 

Provisão para benefícios concedidos 95.327.047,43 118.014.785,71 146.116.311,74 

Valor atual dos Benefícios Futuros 95.327.047,43 118.014.785,71 146.116.311,74 

Valor atual das contribuições Futuras 0,00 0,00 0,00 

ENTE 0,00 0,00 0,00 

SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 

ATIVOS DO PLANO 27.645.359,75 35.841.070,58 37.011.489,92 
Fundos de Investimento 0,00 5.014.287,22 2.504.808,52 

Acordos Previdenciários 0,00 594.354,95 0,00 

Compensação 27.645.359,75 30.232.428,41 34.506.681,40 

RESULTADO -199.462.957,54 -253.392.515,69 -298.059.225,16 

% COBERTURA DAS RESERVAS 12% 12% 11% 

 
 
O resultado da avaliação atuarial anual foi deficitário em R$ -298.059.225,16. Este valor é 

consequência da soma dos ativos do fundo, que é constituído pelos valores em fundos de 
investimento, acordos de parcelamento de débitos previdenciários, valor atual do plano de 
amortização em lei e convênio de compensação previdenciária. Então, esse total de ativos é subtraído 
pelos passivos atuariais, ambos calculados na data da avaliação. 

Referente a alíquota de contribuição normal para o ano de 2018, temos os seguintes 
resultados: 

 
 
 
 



 

 

 
 
TABELA 14 – Custo Normal por Benefício 

 
Custo Normal R$ Projetado 

Aposentadoria por Sobrevivência 6,16% 422.017,56 

Aposentadorias Especiais 5,63% 385.526,01 

Aposentadoria por Invalidez 6,78% 464.015,47 

Pensão - - 

Segurado Ativo 3,13% 214.656,03 

Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória 1,29% 88.021,06 

Aposentado por Invalidez 0,00% 0,00 

Auxílio-Doença 0,00% 0,00 

Auxílio-Reclusão 0,00% 0,00 

Salário Família 0,00% 0,00 

Salário Maternidade 0,00% 0,00 

Despesas. Administrativas 2,00% 136.949,64 

TOTAIS 24,99% 1.711.185,77 

 
Para o regime previdenciário, esta avaliação estipulou como alíquota de contribuição normal 

24,99%. Como há uma divisão na competência do custo normal graças a determinação legal do MPS, 
destes 24,99%, 11,00% irão competir ao servidor que atende os critérios contributivos e 13,99% serão 
de competência do ente. Este custo é resultado da divisão do encargo contributivo calculado para o 
grupo dividido sobre a base de contribuição do grupo. 

Portanto, as alíquotas de contribuição normais do ente e do servidor para o ano de 2018 
serão: 

Servidor Ente 

11,00% 13,99% 

 
Estes percentuais contributivos são os necessários para a obtenção do equilíbrio atuarial do 

regime de previdência. 
No plano financeiro, as insuficiências deverão ser aportadas anualmente pelo ente 

financiados. 
 

 
 


