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ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA. 

CA/147/2021 

São Paulo, 22 de junho de 2021. 

 

 

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de 

Parnaíba 

 

A/C  Sra. Maria de Fátima 

 

 

REF .:  RELATÓRIO  DE  GESTÃO  ATUARIAL  -  BASE 2020 

 

Prezados Senhores 

 

Em atendimento ao solicitado, vimos apresentar demonstrativo referente à 

evolução de receitas e despesas estimadas e efetivamente executadas no período 

compreendido pelos três últimos exercícios —cujos DRAA encontram-se 

disponíveis na SPREV (exercícios 2019, 2020 e 2021)—, bem como expor dados 

levantados na movimentação de segurados, seus salários/proventos e Provisões 

Matemáticas calculadas, considerando os dados utilizados nas Avaliações Atuariais 

referentes às datas-bases dezembro/2018, dezembro/2019 e dezembro/2020, 

visando à alimentação do Relatório em epígrafe. 

 
 

a) Evolução de receitas e despesas 
 

Convém frisar que a estimativa de despesas considera o peso daqueles 

servidores já elegíveis à aposentadoria, os chamados iminentes, sem qualquer 

garantia de efetivação da mudança para a condição de inativos. 

 

 

a.1) Evolução das receitas entre 2018 e 2020: 
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Plano 

Previdenciário
variação

Plano 

Previdenciário
variação

dez/18 56.421.648,25      62.493.300,12      10,8%

dez/19 57.702.349,46      2,3% 64.245.841,13      2,8% 11,3%

dez/20 61.850.110,78      7,2% 71.360.366,12      11,1% 15,4%

média 58.658.036,16 66.033.169,12 12,6%

Exercício 2021, data-base 31/12/2020

data-base

Receita estimada Receita realizada

realizada / estimada

 
 

Não houve oscilação significativa nas receitas no triênio em exame, 

mantendo-se a média da relação entre previsto e executado em patamar 

inferior a 13%, dentro do esperado. 

 

a.2) Evolução das despesas entre 2018 e 2020: 

 

Plano 

Previdenciário
variação

Plano 

Previdenciário
variação

dez/18 12.275.125,88      9.621.236,57        -21,6%

dez/19 13.832.006,68      12,7% 12.582.503,80      30,8% -9,0%

dez/20 17.273.581,36      24,9% 13.745.181,69      9,2% -20,4%

média 14.460.237,97 11.982.974,02 -17,1%

data-base

Despesa estimada Despesa realizada
realizada / estimada

 

 

Estimativas de despesas consideram o peso dos iminentes, aqueles 

elegíveis que podem não requerer imediatamente a aposentadoria. 

 

A diferença entre estimado e executado justifica-se pela não ocorrência 

de aposentadorias programadas e pensões por morte tidas como 

possíveis para o ano, apresentando-se o resultado dentro do esperado. 

 

A variação no Plano Previdenciário também reflete a influência da 

incorporação de tempo de contribuição no momento em que o segurado 

atinge a elegibilidade à aposentadoria. 
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O crescimento das despesas em 2019 (31%) e 2020 (9%) deveu-se ao 

aumento no volume de pagamento de aposentadorias e pensões. 

 
 

b) Como demais aspectos relevantes, extraídos dos dados coligidos nas 

Avaliações Atuariais sobre as datas-bases dezembro/2018, dezembro/2019 e 

dezembro/2020, ressaltamos: 

 

b.1) O Fundo Previdenciário e a administração do plano de benefícios 

constituem um Plano Previdenciário alimentado por contribuições de 

servidores ativos, aposentados, pensionistas e órgãos empregadores. 

 

b.2) Considerada a base técnica construída a partir de hipóteses e premissas, 

sobre a qual se fundamentam os estudos atuariais, destacam-se as 

alterações: 

 

 O emprego da Tábua Completa de Mortalidade, além de atualizada a 

cada ano em obediência a determinação legal, sofreu alteração em 

2019, substituindo-se a tábua IBGE Ambos os Sexos pelas separadas 

por sexo, por força de determinação contida na Portaria MF n° 

464/2018. 

 

 Analogamente, a taxa atuarial de juros utilizada como taxa de desconto 

para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e 

contribuições, até 2018 praticada à razão de 6,00% a.a., passou a ser 

determinada como resultado da comparação entre o valor esperado da 

rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores e uma 

taxa parâmetro determinada em função da duração do passivo, 

prevalecendo a menor delas —em 2019 equivalente a 5,87% a.a. e em 

2020 a 5,43% a.a. 

 

b.3) Alíquotas de contribuição dos segurados permaneceram no patamar 

correspondente a 11,00% até dezembro/2019, atendendo em 2020 ao 
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determinado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, de modo a acatar 

como referência o piso estabelecido pela alíquota praticada para a folha 

de servidores da União, alteradas para 14,00% sobre a folha de 

pagamento dos servidores ativos e aplicadas ao que exceder o limite do 

RGPS para inativos e pensionistas. 

 

b.4) As alíquotas de contribuição normal patronal dedicadas à cobertura dos 

benefícios previdenciários também permaneceram inalteradas até 2019, 

correspondendo a 11,28% sobre a folha de pagamento dos servidores 

ativos (incluídos 2,00% referentes às despesas administrativas), 

passando a 12,00% em 2020 (14,00%, ao considerar os 2,00% do custo 

administrativo). 

 

A medida foi implementada por intermédio da Lei Municipal n° 3.874, de 

27/03/2020, alterando a alíquota a partir de 01/07/2020. 

 

b.5) As alíquotas de contribuição suplementar patronal deixaram de vigorar 

com a extinção do plano de amortização, por ocasião da promulgação da 

Lei nº 3.893, de 03/07/2020, que revogou o dispositivo legal que instituíra 

aquele plano. 

 

c) Relativamente à evolução registrada no quadro de servidores ativos, 

aposentados e pensionistas, ao que se associam os respectivos valores 

totalizados de salários, proventos de aposentadorias e pensões e as 

atuarialmente calculadas Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos e a 

Conceder, o plano de benefícios assim se desenvolveu: 
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Descrição 2021 2020 2019

BASE NORMATIVA

PLANO DE CUSTEIO VIGENTE

Contribuição Normal - Ente Federativo 14,00% 11,28% 11,28%

BASE CADASTRAL

ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA

Quantidade de Segurados Ativos 7.502 7.490 7.093

Quantidade de Aposentados 443 389 334

Quantidade de Pensionistas 141 128 128

Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos 3.048,53 2.708,30 2.496,61

Média do Valor de Benefício dos Aposentados 2.024,43 1.942,60 1.783,31

Média do Valor de Benefício dos Pensionistas 1.699,34 1.723,35 1.590,74

Idade Média dos Segurados Ativos 42,75 42,11 41,79

Idade Média dos Aposentados 64,06 63,54 63,32

Idade Média dos Pensionistas 49,64 49,13 49,13

Idade Média Projetada para Aposentadorias 61,58 58,54 58,39

RESULTADOS

VALORES DOS COMPROMISSOS

Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios 880.332.557,24 774.742.043,16 621.805.208,18

Valor Atual dos Benefícios Futuros - Concedidos 176.466.484,70 140.976.609,33 125.415.534,42

( - ) Valor Atual das Contribuições Futuras - Concedidos 615.762,14 973.977,09 807.564,05

Reserva Matemática de Benefícios Concedidos 175.850.722,56 140.002.632,24 124.607.970,37

Valor Atual dos Benefícios Futuros - a Conceder 1.562.601.293,26 1.253.896.672,65 1.089.383.300,98

( - ) Valor Atual das Contribuições Futuras - a Conceder 737.478.252,11 561.470.323,43 532.846.168,21

Reserva Matemática de Benefícios a Conceder 825.123.041,15 692.426.349,22 556.537.132,77

Valor Atual da Compensação Financeira a Receber 140.872.997,96 125.389.667,27 108.938.330,10

Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar 0,00 0,00 0,00

Resultado Atuarial 20.231.791,49 67.702.728,97 49.598.435,14

CUSTO NORMAL

CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)

Benefícios em Regime de Capitalização (%) 20,95% 19,52% 17,49%

Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%) 5,05% 5,28% 4,71%

Benefícios em Regime de Repartição Simples (%) 0,00% 0,00% 0,00%

ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS

Ente Federativo - Contribuição Normal 12,00% 12,00% 11,00%

Taxa de Administração 2,00% 2,00% 2,00%  
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Descrição 2021/2020 2020/2019

BASE NORMATIVA

PLANO DE CUSTEIO VIGENTE

Contribuição Normal - Ente Federativo 24,11% 0,00%

BASE CADASTRAL

ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA

Quantidade de Segurados Ativos 0,16% 5,60%

Quantidade de Aposentados 13,88% 16,47%

Quantidade de Pensionistas 10,16% 0,00%

Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos 12,56% 8,48%

Média do Valor de Benefício dos Aposentados 4,21% 8,93%

Média do Valor de Benefício dos Pensionistas -1,39% 8,34%

Idade Média dos Segurados Ativos 1,52% 0,77%

Idade Média dos Aposentados 0,82% 0,35%

Idade Média dos Pensionistas 1,03% 0,00%

Idade Média Projetada para Aposentadorias 5,19% 0,26%

RESULTADOS

VALORES DOS COMPROMISSOS

Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios 13,63% 24,60%

Valor Atual dos Benefícios Futuros - Concedidos 25,17% 12,41%

( - ) Valor Atual das Contribuições Futuras - Concedidos -36,78% 20,61%

Reserva Matemática de Benefícios Concedidos 25,61% 12,35%

Valor Atual dos Benefícios Futuros - a Conceder 24,62% 15,10%

( - ) Valor Atual das Contribuições Futuras - a Conceder 31,35% 5,37%

Reserva Matemática de Benefícios a Conceder 19,16% 24,42%

Valor Atual da Compensação Financeira a Receber 12,35% 15,10%

Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar 0,00% 0,00%

Resultado Atuarial -70,12% 36,50%

CUSTO NORMAL

CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)

Benefícios em Regime de Capitalização (%) 7,33% 11,61%

Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%) -4,36% 12,10%

Benefícios em Regime de Repartição Simples (%) 0,00% 0,00%

ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS

Ente Federativo - Contribuição Normal 0,00% 9,09%

Taxa de Administração 0,00% 0,00%  
 

O Plano Previdenciário apresentou comportamento de relativa estabilidade no 

período analisado, destacando-se: 

 

 Estagnação no quantitativo de servidores ativos e desaceleração no 

aumento do número de aposentados em 2020, com crescimento da 

base de cálculo dos ativos em contraste com a desaceleração do 

aumento do valor médio das aposentadorias. Variações em 

quantitativos e valores de benefícios dentro do esperado. 



 
 

7 de 9 

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA. 

 Crescimento da Provisão Matemática, notadamente motivado pelas 

alterações produzidas na utilização de tábuas atuariais e taxas de 

juros, em função da adequação à Portaria MF nº 464/2018. 

 

 Crescimento contínuo do patrimônio em todo o período, embora tenha 

apresentado mais baixo desempenho da rentabilidade dos ativos 

garantidores em 2020: 4,80%, contra 11,6% em 2018 e 16,0% em 

2019. 
 

Confrontados os valores de Provisão Matemática e Patrimônio, obtêm-se os 

seguintes Índices de Cobertura, traduzindo a capacidade do plano de cumprir 

com o compromisso assumido para com seus participantes: 

 

data-base
Cobertura do Plano 

Previdenciário

dez/18 87,95%

dez/19 93,07%

dez/20 91,29%
 

 

Em função de alteração no procedimento orientada pela Secretaria de 

Previdência, os cálculos envolvendo a Provisão Matemática passaram a 

desconsiderar a Compensação Previdenciária, produzindo divergência em 

relação aos valores apresentados em avaliações anteriores, onde as provisões 

mostravam montantes inferiores aos dos ativos garantidores. 

 

A despeito da nova parametrização, ao que se somam os efeitos das projeções 

considerando tábuas de mortalidade segregadas por sexo e do cálculo 

considerando taxa de desconto decrescentes, o resultado atuarial manteve-se 

positivo, como segue resumido: 
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RESULTADO ATUARIAL  R$ 

Ativos Garantidores do Plano 880.332.557,24        

Provisões Matemáticas 1.000.973.763,71     

Compensação Previdenciária 140.872.997,96        

RESULTADO ATUARIAL 20.231.791,49          
 

 

d) Os Resultados Atuariais do plano de benefícios assim se apresentaram: 

 
 

data-base

dez/18 superavit técnico 49.598.435,13

dez/19 superavit técnico 67.702.728,95

dez/20 superavit técnico 20.231.791,48

Plano Previdenciário

 

 

Considerando a movimentação relativa dos valores que associam Patrimônio, 

Plano de Amortização e Provisão Matemática revelados pelo superavit do 

Plano Previdenciário e evolução dos Índices de Cobertura, mostrou-se 

adequado dar continuidade ao Plano de Custeio, visando ao alcance do 

equilíbrio financeiro e atuarial preconizado pela legislação em vigor. 
 

 

e) Esclarecimento sobre a evolução das Provisões Matemáticas 

 

Convém frisar que as Provisões Matemáticas do Plano Previdenciário 

apresentarão crescimento contínuo, em função de uma conjunção de fatores: 

 

 Sobrecarga dos benefícios a conceder em virtude da diminuição do 

tempo que falta para que cada participante atinja a elegibilidade à 

aposentadoria. 

 

A cada ano que passa o prazo disponível para que o fundo de 

previdência responda pela obrigação com cada participante reduz-se em 
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um ano; assim, quando é calculado o valor que deve estar reservado 

para um participante que está um ano mais próximo da aposentadoria, 

este será maior que aquele calculado no ano anterior. 

 

Mesmo que um salário não tenha variado de um ano para outro, a 

aproximação do momento da aposentadoria faz aumentar a necessidade 

do que se deve reservar para a entrega ao participante. 

 

 As provisões também são atingidas pelo incremento salarial em função 

de bonificações, especialmente àqueles que tenham mais tempo de 

serviço. Um servidor que receba quinquênio, sexta-parte ou qualquer 

valor que seja agregado à sua remuneração apresentará forte elevação 

no cálculo da sua provisão, interferindo significativamente na projeção 

da curva de crescimento do grupo de um ano para outro. 

 

 Além do efeito observado em muitas avaliações atuariais realizadas até 

o início desse período, em que o noticiário envolvendo a possibilidade de 

reforma no sistema previdenciário brasileiro vinha provocando aumento 

na demanda por aposentadorias, há que se considerar a mudança da 

Tábua de Mortalidade aplicada de um ano para outro, em obediência a 

determinação da Secretaria da Previdência, afetando diretamente a 

projeção da expectativa de vida para cada integrante do grupo. 

 

 

Colocamo-nos à disposição para eventual necessidade de complementação e 

esclarecimento. 

 

 Atenciosamente,  

 

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda. 

Otto Costa Jr.  Richard Dutzmann 

Atuário Diretor 


