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1.1 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 

13.1.1 Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de 

segurados 

Constatamos aumento no número de segurados ativos, aposentados e pensionistas. 

 

13.1.2 Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação 

aos resultados apurados 

Concluído o processo de crítica da base cadastral referente ao grupo segurado, o 

conjunto de informações fornecido foi considerado suficientemente completo, 

consistente e adequado à análise técnica atuarial, em conformidade com o disposto na 

Portaria MF n° 464/2018, relativamente aos requisitos de atualização, amplitude e 

consistência. 

 

13.1.3 Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e 

perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos 

do plano de benefícios 

Os regimes financeiros e métodos atuariais utilizados para o cálculo do financiamento 

dos benefícios previdenciários têm se mostrado adequados e eficazes, considerando o 

histórico do RPPS. 

 

13.1.4 Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de 

segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os 

resultados 

As hipóteses utilizadas estão adequadas ao RPPS, principalmente em relação ao 

crescimento salarial, taxa de juros e tábuas de mortalidade e invalidez, com aceitável 

oscilação dos resultados. 

 

13.1.5 Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação 

previdenciária a receber e os impactos nos resultados 

Solicitamos e foram informados os valores que estão sendo recebidos da Compensação 

Previdenciária, sendo deduzidos das Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos. 

 



Não dispondo de todos os dados relativos à contagem de tempo anteriormente dedicado 

ao RGPS e os valores recolhidos, foi utilizado o recurso disponibilizado pela Portaria MF 

n° 464/2018, correspondente a 9% do VABF a Conceder como referência para 

abatimento da Provisão Matemática. 

 

13.1.6 Composição e características dos ativos garantidores 

Para elaboração do estudo atuarial foi solicitada informação dos ativos garantidores 

separados em: 

• Aplicações em Segmento de Renda Fixa, RPPS 

• Aplicações em Segmento de Renda Variável, RPPS 

• Aplicações em Segmento Imobiliário, RPPS 

• Aplicações em Enquadramento, RPPS 

• Títulos e Valores Não Sujeitos ao Enquadramento, RPPS 

• Demais Bens, Direitos e Ativos 

 

 13.1.7 Variação dos compromissos do plano - VABF (Valor Atual dos Benefícios 

Futuros) e VACF (Valor Atual das Contribuições Futuras) 

Não houve alterações significativas no VABF e VACF. 

 

13.1.8 Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS 

O RPPS está em uma situação boa, com o Patrimônio representando 30% da Provisão 

Matemática. 

 

13.1.9 Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do 

equilíbrio financeiro e atuarial 

O Plano de Custeio já adotado em lei traz uma expectativa de superavit técnico atuarial. 

Recomendamos adequação do Plano de Custeio, principalmente no custeio 

suplementar, alterando de Alíquotas Suplementares para Aportes Suplementares, 

dando continuidade à busca do equilíbrio financeiro e atuarial. 

 

13.1.10 Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas 

avaliações atuariais 

Constatamos aumento razoável no número de segurados, com valores de 

salários/benefícios dentro do esperado. 

 

 

13.1.11 Identificação dos principais riscos do plano de benefícios 



O plano de benefícios, em razão da sua estrutura, apresenta o risco de aposentados e 

pensionistas superarem a expectativa de vida apresentada na tábua de mortalidade 

utilizada no cálculo, bem como os ativos garantidores não alcançarem a meta atuarial. 
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1.2 Indicadores de sustentabilidade do plano 

No que concerne à liquidez e solvência, o plano apresentou condições de 

sustentabilidade ao longo dos anos. 

1.3 Adequação da base cadastral 

O cadastro recebido foi submetido a testes críticos e as inconsistências detectadas 

foram corrigidas pelo RPPS, resultando em base de dados considerada suficientemente 

completa, consistente e adequada à análise técnica atuarial, em conformidade com o 

disposto na Portaria MF n° 464/2018, relativamente aos requisitos de atualização, 

amplitude e consistência. 

 
Não é produzida qualquer alteração do banco de dados por iniciativa do atuário, 

significando que todo cálculo é realizado a partir de dados fornecidos pelo RPPS. 

 
Quando a informação está incompleta e/ou incorreta, a crítica é encaminhada até a 

plena correção dos dados, ou seja, os resultados apurados refletem a imagem 

apresentada pelo banco de dados originado e eventualmente adequado exclusivamente 

pelo RPPS. 

 
Eventuais intervenções se limitam à área em que há permissão concedida pela referida 

Portaria e consignada na Nota Técnica Atuarial para se adotar bases estatísticas 

conhecidas quando não se dispõe de informação consistente relativa a tempo de 

dedicação anterior em RGPS, percentual de segurados com cônjuges ou datas de 

nascimento de cônjuges e dependentes. 

1.4 Adequação das bases técnicas utilizadas 

As hipóteses utilizadas estão adequadas ao RPPS, principalmente em relação ao 

crescimento salarial, taxas de juros e tábuas de mortalidade e invalidez, com aceitável 

oscilação dos resultados. 

1.5 Adequação da metodologia utilizada para determinação do valor da 

compensação previdenciária a receber e os impactos nos resultados 



Foram informados os valores recebidos de compensação previdenciária, sendo 

deduzidos das Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos. 

Com relação a quem está em atividade, para aqueles de quem não se dispõe de todos 

os dados para o cálculo da compensação previdenciária a receber, empregou-se o 

disposto na Instrução Normativa n° 09/2018, utilizando o equivalente a 9% do Valor 

Atual dos Benefícios Futuros a Conceder como referência para abatimento da Provisão 

Matemática. 

 

1.6 Adesão aos parâmetros preconizados pela Emenda Constitucional nº 

103/2019 

Caso o RPPS promova alterações relacionadas à reforma previdenciária proposta pela 

EC nº 103/2019, que não as consideradas no presente estudo, nova avaliação atuarial 

deverá ser realizada, visando redimensionar as bases do relacionamento entre os 

recursos e a responsabilidade do plano de benefícios. 

 

1.7 Considerações gerais 

O estudo atuarial teve por objetivo estabelecer os níveis de contribuição dos segurados 

e empregadores para o Fundo de Previdência de tal modo que os aportes financeiros, 

devidamente capitalizados, sejam suficientes, por si sós, para custear as 

aposentadorias e pensões a serem concedidas.  

 
O Fundo de Previdência, constituído em regime de capitalização com solidariedade 

financeira entre a geração atual e as futuras, irá custear as aposentadorias e pensões 

já concedidas e a conceder para as futuras aposentadorias e pensões. 

 
Foi estabelecido um modelo matemático-atuarial que simulou a evolução provável dos 

futuros fluxos financeiros com concessão das aposentadorias e pensões e determinou 

os aportes necessários que, devidamente capitalizados, sejam suficientes para suprir 

as necessidades financeiras do Fundo de Previdência para os próximos 75 (setenta e 

cinco) anos. 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2021. 
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