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Abordagem

 Contextualização

 Resultados da Avaliação Atuarial 2019

 ISP – Indicador de Situação Previdenciária

 Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018 – Principais tópicos

 Nova Previdência – Reforma da Previdência
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RPPS – Princípio Constitucional

“Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.”

Constituição Federal, Artigo 40
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RPPS – Equilíbrio Financeiro e Atuarial



RPPS – Equilíbrio Financeiro e Atuarial 

“O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir

regime próprio de previdência social para seus servidores

conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em

normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio

financeiro e atuarial.”

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

LC nº101/2000), Artigo 69
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RPPS – Avaliação Atuarial

Estudo técnico com o objetivo de mensurar as obrigações do
plano previdenciário e propor alternativas de custeio do Regime
Próprio de Previdência Social, contemplando:

 Estudo Estatístico detalhado do grupo de participantes, discorrendo

sobre o impacto no resultado do custo previdenciário;

 Bases técnicas atualizadas;

 Parecer atuarial com proposta para tratamento do déficit atuarial

compatível com a capacidade fiscal do ente público;

 Apresentações de cenários atuariais;

 Demonstrativos de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA;

 Comparativo entre cenário atuarial e as duas últimas avaliações.
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RPPS – Avaliação Atuarial



Custo Normal ou Contribuição Normal: destinado ao custeio dos benefícios 

previstos no respectivo plano e que mantém o mesmo equilibrado daquele 

momento em que se esta fazendo o estudo atuarial em diante.

Custo Suplementar ou Contribuição Extraordinária: destinado ao custeio de 

déficits, serviço passado e outras finalidades não incluídas no custo normal do 

plano. 

2019 2022 ...20212020

Custo 
Normal

28,41 %

Déficit Técnico Atuarial

R$ 370.454.001,05 

13,44% - 29 anos

Início do Plano

Custo Normal e Custo Suplementar

Custo 

Suplementar

4,96 %



Equilíbrio Atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das

receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas

atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão

utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de

benefícios do RPPS, acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de

compromissos atuais e futuros do regime.

Portaria MF nº 464/18 – Anexo dos Conceitos – item 27

Equilíbrio atuarial é alcançado quando o equilíbrio financeiro é mantido durante todo

o período de existência do RPPS, segundo alíquotas de contribuição definidas pelo

calculo atuarial.

Nota Técnica/SPS/MPS 17/1999

Equilíbrio Financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as

obrigações do RPPS em cada exercício financeiro.

Portaria MF nº 464/18 – Anexo dos Conceitos – item 28

RPPS – Equilíbrio Financeiro e Atuarial



Evolução das fases de participação do Servidor no Plano Previdenciário

RPPS – Equilíbrio Financeiro e Atuarial



Pirâmides Etárias

RPPS – Aspecto Atuarial



Sobrevivência – IBGE / Extrapolada ME / SPPS

RPPS – Aspecto Atuarial
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RPPS – Resultado Técnico Atuarial
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RPPS – Base de Dados – 30/12/2018



RPPS – Base de Dados – 30/12/2018



Fundo Previdenciário

FPREV 

Conforme a Lei Municipal nº 1.793, de 23/12/2009, o
FPREV custeará as despesas previdenciárias relativas aos
segurados a partir do primeiro dia do mês subsequente aos
noventa dias da data de publicação da referida Lei.



SERVIDORES ATIVOS

PENSÕES

APOSENTADOS

RBPREV – Perfil da População – FPREV



Servidores Ativos

Discriminação

Servidores ATIVOS 5.277

Servidoras Sexo Feminino 3.678

Servidoras Sexo Feminino Não Professoras 2.566

Servidoras Sexo Feminino Professoras 1.112

Servidores Sexo Masculino 1.599

Servidores Sexo Masculino Não Professores 1.380

Servidores Sexo Masculino Professores 219

RBPREV – Perfil da População – FPREV



RBPREV – Custo Normal – FPREV

Alíquota Servidor – praticada 11,00 %

Alíquota Município – praticada 17,41 %



RBPREV – Patrimônio – FPREV



RBPREV – Reservas Matemáticas – FPREV

Obs.: o valor de R$ 370.454.001,05 corresponde a um Déficit Técnico Atuarial do Plano, na 
ordem de 13,44% da folha de remuneração dos servidores ativos, pelo período restante de 29 
anos, de responsabilidade do Tesouro Municipal.



RBPREV – Reservas Matemáticas – Plano de Amortização – FPREV



RBPREV – Variações Estatísticas



RBPREV – Variações no Custo e na Reservas – FPREV



Fundo Financeiro

FFIN

Conforme a Lei Municipal nº 1.793, de 23/12/2009, o FFIN
é responsável por custear as despesas de todos os
benefícios previdenciários de aposentadorias e pensões de
que trata a Lei Municipal nº 1.597, de 28 de junho de 2006.



PENSÕES

APOSENTADOS

RBPREV – Perfil da População – FFIN



RBPREV – Patrimônio – FFIN



RBPREV – Reservas Matemáticas – FFIN

Obs.: o valor de R$ 44.574.320,11 corresponde a um Déficit Técnico Atuarial 
do Plano, de responsabilidade do Tesouro Municipal, até sua extinção.



RBPREV – FFIN – Fluxo de Caixa



RBPREV – FFIN – Fluxo de Caixa



RBPREV – FFIN – Fluxo de Caixa



RBPREV – Custo Previdenciário do RPPS

 Alíquotas atualmente praticadas

Custo Normal - - - - - - - - - - - - - -  28,41%

Servidores . . . . . . . . . . . .   11,00% 

Município . . . . . . . . . . . . .  17,41% – Custo Normal 

Município . . . . . . . . . . . . .  2,84% no ano de 2018 – Lei nº 2.231, 04.05.2017

 Alíquotas apuradas nesta avaliação

Custo Normal - - - - - - - - - - - - - - - 28,41%

Servidores . . . . . . . . . . . . . 11,00%

Município . . . . . . . . . . . . .  17,41% – Custo Normal

Município . . . . . . . . . . . . .  4,96% no ano de 2019 – Lei nº 2.231, 04.05.2017

Manter



RBPREV – Plano de Amortização Vigente – FPREV



RPPS – Desafios dos Gestores 

 Caráter contributivo: ente público, servidor ativo, aposentado e 

pensionistas;

 Recolhimento tempestivo das contribuições previdenciárias;

 Evitar déficit e eventuais desvios: 

 Buscar a Meta Atuarial;

 Concessão de benefícios com fonte de custeio suficiente para 

garanti-los;

 Realização anual de Avaliação Atuarial;

 Aplicação da Portaria nº 464/2018;

 Gestão Atuarial.



RPPS – Desafios dos Gestores 

 Manter a regularidade previdenciária – CRP;

 Definir Política de  Investimentos – Meta Atuarial;

 Certificar gestor responsável pela aplicação dos recursos;

 Manter qualificada a base cadastral de servidores;

 Implementar medidas para minimizar a cobertura da insuficiência 

financeira;

 Promover a capacitação dos gestores e equipe técnica;

 Gestão Atuarial – Acompanhamento do passivo e do ativo.



Conclusão

 Controle preventivo

 Controle contínuo, gestão após gestão



Indicador de Situação 

Previdenciária

ISP



Indicador de Situação Previdenciária – ISP

Objetivos:

 Promover a viabilidade da situação do sistema de previdência dos 

servidores públicos;

 Fornecer critério objetivo de comparabilidade entre os RPPS;

 Possibilitar o controle social;

 Incentivar a melhoria da gestão previdenciária. 



Critérios de Avaliação: reunidos em três grupos, de acordo com a dimensão.

Indicador de Situação Previdenciária – ISP



Indicador de Situação Previdenciária – ISP

Detalhamento dos Critérios



Indicador de Situação Previdenciária – ISP

Resultados



Indicador de Situação Previdenciária – ISP

Resultados



Histórico de resultados por grupo

Indicador de Situação Previdenciária – ISP



Indicar médio por grupo e porte

Indicador de Situação Previdenciária – ISP



Portaria MF nº 464/2018



RPPS – Portaria MF nº 464/2018 – Desafios

 Maior Rigidez Técnica

 Enquadramento de taxa de juros, tábua de mortalidade e crescimento salarial.

 Maior Padronização

 Elementos mínimos em Relatório Atuarial, Nota Técnica, Teste de Hipóteses e Premissas.

 Enquadramento de Planos em Classificação de Risco



Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

 Estudo da duração do passivo;

 Novo limite máximo da taxa de juros real anual;

 Elaboração de Relatório de Análise das Hipóteses;

 Constituição de Fundo Garantido de Benefícios em RS e RCC;

 Constituição de Fundo de Oscilação de Riscos;

 Instituição de segregação da massa;

 Revisão de segregação da massa;

 Possibilidade de redução do plano de custeio

 O prazo máximo do plano de amortização de déficit atuarial;

 Equacionamento por plano de amortização;

 Gestão Atuarial



Duração do Passivo

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

 É um dos parâmetros utilizados para definir a taxa de juros utilizada nas 

avaliações atuariais dos planos de benefícios;

 É uma média dos prazos de vencimento de todas as obrigações projetadas, 

ponderada pelo valor presente dessas obrigações;

 Planos de benefícios que tem a sua população envelhecida tendem a 

apresentar uma duração mais curta, ao passo que aqueles com um significativo 

contingente de participantes jovens, em atividade, normalmente têm uma 

duração de passivo mais alongada;

 A definição da taxa de juros máxima e o prazo de equacionamento do déficit 

atuarial, serão baseados nesse estudo;

 Duração do passivo é calculado considerando benefícios a conceder e 

concedidos.

 Deverá ser encaminhado junto com a Avaliação Atuarial.



Novo limite máximo da taxa de juros real anual

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

 Para cada valor de duração do passivo será divulgada uma taxa de juros 

parâmetro correspondente; 

 Deverá ser utilizado também para o Fundo em Repartição em caso de 

segregação da massa;

 Limite máximo, o menor percentual dentre os seguintes:

I – conforme meta prevista na política anual de investimentos; e

II – da taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros 

Média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS  É um dos parâmetros 

utilizados para definir a taxa de juros utilizada nas avaliações atuariais dos planos 

de benefícios.

 Plano de benefícios com maior duração do passivo apresentam maior 

vulnerabilidades às flutuações das taxas de juros



Taxa de Juros Parâmetro – Portaria SSPREV/MF nº 50/2018

Pontos 
Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.)

Em anos
0,5 4,76
1,0 4,76
1,5 4,98
2,0 5,24
2,5 5,44
3,0 5,59
3,5 5,70
4,0 5,78
4,5 5,83
5,0 5,87
5,5 5,90
6,0 5,93

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

Média de cinco anos das 
Estruturas a Termo De 
Taxa de Juros Médias 
diárias, baseadas nos 
títulos públicos federais 
indexados ao  IPCA



Taxa de Juros Parâmetro – Portaria SSPREV/MF nº 50/2018

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

Média de cinco anos das 
Estruturas a Termo De 
Taxa de Juros Médias 
diárias, baseadas nos 
títulos públicos federais 
indexados ao  IPCA

Pontos 
Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.)

Em anos
6,5 5,94
7,0 5,96
7,5 5,97
8,0 5,98
8,5 5,98
9,0 5,99
9,5 5,99

10,0 6,00
10,5 6,00
11,0 6,00
11,5 6,01



Taxa de Juros Parâmetro – Portaria SSPREV/MF nº 50/2018

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

Média de cinco anos das 
Estruturas a Termo De 
Taxa de Juros Médias 
diárias, baseadas nos 
títulos públicos federais 
indexados ao  IPCA

Pontos 
Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.)

Em anos
12,0 6,01
12,5 6,01
13,0 6,01
13,5 6,02
14,0 6,02
14,5 6,02
15,0 6,02
15,5 6,02
16,0 6,02
16,5 6,03
17,0 6,03

... ...



Taxa de Juros Parâmetro – Portaria SSPREV/MF nº 17/2019

Pontos
Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.)

Em anos
1,0 4,61
1,5 1,81
2,0 5,06
2,5 5,27
3,0 5,43
3,5 5,54
4,0 5,61
4,5 5,67
5,0 5,71
5,5 5,74
6,0 5,77

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

Média de cinco anos das 
Estruturas a Termo De 
Taxa de Juros Médias 
diárias, baseadas nos 
títulos públicos federais 
indexados ao  IPCA



Taxa de Juros Parâmetro – Portaria SSPREV/MF nº 17/2019

Pontos
Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.)

Em anos
6,5 5,78
7,0 5,80
7,5 5,81
8,0 5,82
8,5 5,82
9,0 5,83
9,5 5,83

10,0 5,84
10,5 5,84
11,0 5,84
11,5 5,84

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

Média de cinco anos das 
Estruturas a Termo De 
Taxa de Juros Médias 
diárias, baseadas nos 
títulos públicos federais 
indexados ao  IPCA



Taxa de Juros Parâmetro – Portaria SSPREV/MF nº 17/2019

Pontos
Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.)

Em anos
12,0 5,85
12,5 5,85
13,0 5,85
13,5 5,86
14,0 5,86
14,5 5,86
15,0 5,86
15,5 5,86
16,0 5,86
16,5 5,87
17,0 5,87

... ...

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

Média de cinco anos das 
Estruturas a Termo De 
Taxa de Juros Médias 
diárias, baseadas nos 
títulos públicos federais 
indexados ao  IPCA



Elaboração de Relatório de Análise das Hipóteses

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

 Deverá conter os resultados dos estudos técnicos de aderência e de 

acompanhamento da aderência das premissas e hipóteses atuariais 

utilizadas nas avaliações atuariais;

 Das probabilidades de ocorrência de morte e invalidez, considerando, no 

mínimo, o período histórico relativo aos últimos 05 (cinco) exercícios;

 Taxa real de crescimento da remuneração;

 Taxa de juros;

 Deverá ser elaborado por atuário habilitado; 

 Indicará a manutenção ou necessidade de alteração das premissas e 

hipóteses utilizadas.



Fundo Garantidor de Benefícios – FGB

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

 É um Fundo que será constituído com o objetivo de garantir o 

pagamento do benefício específico;

 Constituído com a Receita do Custo Normal;

 Reversão:

 RCC – Passivo gerado na concessão do benefício;

 RS – Despesa com pagamento dos benefícios.



Fundo Para Oscilação de Riscos – FOR

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

 É um Fundo cujo valor será destinado à cobertura de riscos 

decorrentes de desvios das hipóteses adotadas na avaliação atuarial ou 

com o objetivo de anti-seleção de riscos, cuja finalidade é manter o 

nível de estabilidade do plano de custeio;

 Ao final de cada exercício, o FOR, caso constituído, deverá realizar a 

cobertura até o limite de seu saldo, ficando o Ente Federativo 

responsável por realizar aporte de eventual insuficiência financeira 

remanescente.

 Cobrir o FGB em caso de oscilação de risco;

 Constituição por aportes;

 Reversão: quando o FGB necessitar de cobertura.



Possibilidade de redução do Plano de Custeio

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

 I – Seu fundamento seja demonstrado no Relatório de Avaliação 

Atuarial; 

 II – Seja garantida a constituição de reservas necessárias para o 

cumprimento das obrigações do RPPS, atestando-se, por fluxo atuarial, 

que as receitas mensais projetadas relativas às contribuições normais e 

suplementares serão superiores aos valores das despesas com benefícios 

nos períodos em que houver redução da alíquotas ou aportes; 

 III – O total das aplicações dos recursos seja superior a RMBC;

 IV – Utilização do novo método por 5 (cinco) exercícios consecutivos.

 V – Aprovação prévia da Secretaria de Previdência caso o método de 

financiamento utilizado seja inferior a 5 anos



Prazo máximo do Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

 I – Pela duração do passivo; 

 II – Com base na sobrevida média dos aposentados e pensionistas, no 

caso de amortização do déficit relativo à não cobertura integral das 

provisões matemáticas dos benefícios concedidos, e no tempo médio 

remanescente para aposentadoria, no caso de amortização do déficit 

relativo às provisões matemáticas de benefícios a conceder; ou

 III – Definido por um tempo geral, aplicável a todos os regimes e 

embasado nas regras vigentes de elegibilidade das aposentadorias 

programadas.



Equacionamento por Plano de Amortização

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

 O montante de contribuição no exercício, na forma de alíquotas ou 

aportes, seja superior ao montante anual de juros do saldo do déficit 

atuarial do exercício;

 Não poderá prever diferimento para início da exigibilidade das 

contribuições; 

 Contemplar as alíquotas e valores dos aportes para todo o período do 

plano.



Além disso ...

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

 Participação ativa do Conselho Deliberativo também nas decisões que 

envolvem estudos técnicos atuariais, quais sejam, Avaliação Atuarial, nota 

Técnica Atuarial, Estudo de Aderência, dentre outros.

 Divulgação aos beneficiários das hipóteses adotadas, proposta do plano 

de equacionamento do déficit, entre outros;

 A Unidade Gestora do RPPS deverá realizar análise prévia da base de 

dados e prestar os esclarecimentos ao atuários;

 Os poderes, órgãos e entidades do ente federativo deverão encaminhar 

ao RPPS as informações dos beneficiários para elaboração da avaliação 

atuarial, ou permitir o seu acesso por meio de sistemas informatizados, em 

tempo hábil para sua análise, correção, processamento e apresentação dos 

resultados.



Instrução Normativa SPREV Nº: Assunto:

02, de 21 de dezembro de 2018 Duração Passivo e Taxa de Juros Parâmetro

04, de 21 de dezembro de 2018 Métodos de financiamento

05, de 21 de dezembro de 2018 Nota Técnica Atuarial

06, de 21 de dezembro de 2018 Perfil Atuarial

07, de 21 de dezembro de 2018 Plano de Amortização

09, de 21 de dezembro de 2018 Relatório de Análise das Hipóteses

10, de 21 de dezembro de 2018 Viabilidade Plano de Custeio

Além disso ...

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

 Das 10 Instruções Normativas, serão exigidas a aplicação de 7 delas 

para a elaboração da Avaliação Atuarial do exercício de 2020, que são:



Gestão Atuarial

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

 Deverá ser implementado Plano Institucionalizado de Identificação, 

controle e tratamento dos riscos atuariais;

 Deverá ser elaborada nova avaliação atuarial, bem como DRAA e os 

respectivos documentos, caso seja verificada a ocorrência de fato relevante 

para a deterioração da situação financeira e atuarial do RPPS ou em 

decorrência de alteração de disposições do seu plano de benefícios; 

 O Ente Federativo e a Unidade Gestora do RPPS poderão realizar 

auditorias atuariais periódicas, atendidas as disposições legais e as 

determinações dos conselhos deliberativo ou fiscal do RPPS.



Gestão Atuarial

Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

“Art. 73. Para garantir a solvência e liquidez do plano de benefícios 

deverão ser adotadas medidas de aperfeiçoamento da gestão dos 

ativos e passivos do RPPS e assegurada a participação dos conselhos 

deliberativo e fiscal em seu acompanhamento.” (grifo nosso)



Portaria MF nº 464 – Principais tópicos

“A Portaria vem disciplinar uma prática que estava sem definição" 
Herickson Rubim Rangel

“A norma uniformiza os procedimentos e metodologias utilizadas nas 
avaliações, permitindo melhor comparabilidade entre os regimes e dando 
um novo dinamismo em relação aos déficits”

Allex Albert Rodrigues



Reforma da Previdência

Nova Previdência

PEC Nº 06/2019



Reforma da Previdência – PEC nº 06/2019

 Previdência Complementar – art. 40 - § 14 – Adequação em 02 anos; 

 Mudança na idade de aposentadoria;

 Alteração nas taxas de contribuição.

Itens que interferem de forma relevante na Previdência do Servidor Público 



Reforma da Previdência – PEC nº 06/2019

Elaboração: Ministério da Economia – apresentação



Elaboração Própria – com base na Avaliação Atuarial de 2018

CUSTO NORMAL Regras Atuais
Regras da 

Reforma

Aposentadorias com reversão ao 

dependente 16,31% 11,43%

Invalidez com reversão ao dependente 1,69% 1,69%

Pensão de ativos 4,02% 4,02%

Auxílios 2,42% 2,42%

CUSTO ANUAL LÍQUIDO NORMAL 24,44% 19,56%

Administração do Plano 0,00% 0,00%

CUSTO ANUAL NORMAL TOTAL 24,44% 19,56%

Reservas

Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC) Regras Atuais Regras da Reforma

(-) Reserva Matemática de Benefícios Concedidos 

(RMBC) R$456.297.023,07 R$456.297.023,07

(-) Reserva Matemática de Benefícios a Conceder 

(RMBaC) R$329.347.528,15 R$198.485.227,59

Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC) R$785.644.551,22 R$654.782.250,66

(+) Ativo Líquido do Plano R$274.544.674,16 R$274.544.674,16

Resultado: Déficit Técnico Atuarial R$511.099.877,06 R$380.237.576,50

Simulação: Município de Previlândia

 Mudança na idade de aposentadoria:

 Regra Atual: 59 anos

 Reforma: 63 anos

Reforma da Previdência – PEC nº 06/2019



Reforma da Previdência – PEC nº 06/2019

Taxa de Contribuição – Unificação das Alíquotas do RGPS e RPPS



Reforma da Previdência – PEC nº 06/2019

Exemplo de Alíquotas Progressivas do RPPS



Reforma da Previdência – PEC nº 06/2019

Simulação: Município de Previlândia

 Contribuição atual dos servidores: 11%;

 Contribuição Média com alíquota escalonada: 10,12%;

 Apenas salários maiores que R$ 4.500,00 tem contribuição

acima de 11%;

 No caso do Município em questão, 90,19% tem salários

abaixo de R$ 4.500,00.



Regra de Cálculo do Benefícios – RGPS

Benefício = 60% + 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos x Média

dos Salários de Contribuição (100%)

Reforma da Previdência – PEC nº 06/2019



Reforma da Previdência – PEC nº 06/2019

Pensão por Morte



Ag. Rio Branco/AC – Tel: (68) 2106-1050

SR Acre/AC – Tel: (68) 3212-6300

Adelina Maria Martins Bazzo

GEPUB

Obrigada!




