
 

 
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de 

Itaúna 
CNPJ 00.124.513.0001/04 Telefone 37-3249-3799 

www.imp.mg.gov.br 
 

 
 

 
 

1- OBJETIVO 

O presente estudo tem como finalidade realizar análise dos resultados das avaliações atuariais anuais 

relativas aos três últimos exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas 

e as efetivamente executadas. do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Itaúna – MG, gerido pelo Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos 

de Itaúna – IMP. 

 

2- OBSERVAÇÕES SOBRE O RPPS INSTITUÍDO 
 

A operacionalização do RPPS do município foi consubstanciada por meio de um Fundo Previdenciário, 

estruturado em regime capitalizado, e gerido por meio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

Municipais de Itaúna, autarquia municipal. 

Na data focal das três últimas avaliações, o RPPS do ente contemplava o seguinte rol de 

benefícios/auxílios: 

 aposentadoria tempo de contribuição; 

 aposentadoria por invalidez; 

 aposentadoria compulsória; 

 aposentadoria por idade; 

 pensão por morte; 

 auxílio-doença; 

 auxílio-reclusão; 

 salário-família e 

 salário-maternidade. 
 
 
 
3- BASE CADASTRAL E DADOS UTILIZADOS 
 
 

3.1 -Ativos 
 
Para fins de gestão e conhecimento da massa de segurados ativos, são apresentados, a seguir, quadros 

com as estatísticas básicas da massa, bem como a frequência de admissão por ano, a distribuição no que 
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se refere ao teto do RGPS, estimativas de aposentadorias, dentre outros. 

 

 

 

QUADRO 01 - Ativos segregados por sexo e total 

Descrição Feminino Masculino TOTAL 

Número de Participantes 929 533 1.462 

Idade Média (anos) 46,02 48,56 46,95 

Menor Salário de Contribuição R$962,95 R$962,95 R$962,95 

Salário Médio de Contribuição R$2.676,26 R$2.307,63 R$2.541,87 

Maior Salário de Contribuição R$15.573,50 R$11.343,90 R$15.573,50 

Folha Mensal de Salários de Contribuição R$2.486.245,83 R$1.229.964,88 R$3.716.210,71 

Tempo Médio de vinculação ao RPPS 14,61 16,62 15,34 

Tempo Médio até a aposentadoria 11,07 14,68 12,39 

Idade Média estimada de Aposentadoria 57,09 63,25 59,33 

Idade Média de Admissão no Ente 31,41 31,95 31,60 

Comparativo três últimos anos e avaliação atuarial atual 

Descrição 2018 2017 2016 2015 

Número de Participantes 1.462 1.407 1.492 1.469 

Idade Média (anos) 47 46 46 46 

Salário Médio de Contribuição R$2.541,87 R$2.558,74 R$2.279,16 R$2.021,86 

Folha Mensal de Salários de Contribuição R$3.716.210,71 R$3.600.148,17 R$3.400.502,28 R$2.970.118,53 

 

O Quadro 01 nos permite verificar que, na data focal de 31/12/2018, este RPPS contava com 1.462 

servidos ativos, dos quais 63,5% são do sexo feminino. A idade média feminina é bastante próxima da 

idade média masculina, sendo a idade média geral deste RPPS de 47 anos. A média geral de remuneração 

dos participantes era de R$ 2.541,87, sendo que, segregando por sexo, o salário médio feminino excede o 

masculino em cerca de R$ 370,00. 

Já o comparativo dos três últimos anos com a avaliação atuarial atual mostra que, em relação ao exercício 

anterior, houve um aumento de 55 participantes, cerca de 4% do total. Com isso, o salario médio de 

contribuição praticamente não sofreu variação, e a idade média elevou-se em 1 ano. Como consequência, 

observamos um aumento na folha mensal de salários de contribuição, conforme vinha acontecendo, pelo 

menos, desde 2015. 

A base conta ainda com 379 professores de educação infantil até superior. O que representa um ganho de 

3%, comparado a 368, número de professores do ano passado. 
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Em se tratando dos segurados ativos com remuneração acima do teto do RGPS, temos as seguintes 

estatísticas. 
 

QUADRO 02 - Ativos com remuneração acima do Teto do RGPS 

Descrição Feminino Masculino TOTAL 

Número de Participantes 14 17 31 

Idade Média (anos) 45,97 55,37 51,13 

Salário Médio de Contribuição R$ 8.381,01 R$ 8.030,01 R$ 8.188,53 

Folha Mensal de Salários de Contribuição R$ 117.334,09 R$ 136.510,19 R$ 253.844,28 

Em toda base de segurados ativos há 31 (2%) com remuneração acima do teto vigente à época, de 

R$5.645,80, sendo 45% deste contingente composto por mulheres. Em conjunto, estes segurados 

apresentam uma folha mensal de aproximadamente R$ 254 mil mensais, o que representa cerca de 7% da 

folha mensal total dos ativos. 

3.2 Aposentados 
 
Nos quadros seguintes, pode-se observar a posição da massa de inativos do Regime, incluindo os mantidos 

pelo Tesouro, estatísticas básicas e algumas estimativas extraídas dos cálculos do presente estudo, dentre 

outros. 

QUADRO 03 – Inativos 

Descrição Feminino Masculino TOTAL 

Número de Participantes 222 155 377 

Idade Média (anos) 62,99 67,36 64,84 

Benefício Médio R$ 2.279,23 R$ 1.758,69 R$ 2.065,22 

Folha Mensal de Benefícios R$ 505.989,97 R$ 272.596,76 R$ 778.586,73 

Tempo Médio já em Benefício 8,37 8,16 8,29 

Idade Média de Aposentadoria 55,69 59,34 57,19 

% da Folha de Invalidez sobre o Total 14% 

Assim como ocorrido no ano anterior, nota-se elevação da massa de aposentados, para ambos os sexos, 

sendo que as participantes representam 59% desta massa. Este resultado é importante, pois justifica a 

elevação da provisão matemática de benefícios concedidos a ser apresentada posteriormente. 

O benefício médio eleva-se de R$ 1.768,08 (em 31.12.2017) para R$ 2.065,22 (31.12.218), enquanto a 

idade média total aumentou cerca de 1 ano, chegando em 64,8 anos. Das 377 aposentadorias, tem-se que 

81 (21%) delas se deram por invalidez. A folha de invalidez passou a representar 14% do total da folha 

com assistidos. 

Destaca-se ainda, do ponto de vista atuarial, que as mulheres (grupo com maior expectativa de vida) 

compõe majoritariamente a massa de assistidos, com uma folha mensal de cerca de R$ 506 mil. 
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O comparativo das quatro últimas avaliações atuariais é apresentado a seguir: 
 

Comparativo três últimos anos e avaliação atuarial atual 

Descrição 2018 2017 2016 2015 

Número de Participantes 377 307 276 255 

Idade Média (anos) 64,84 64,00 64,73 64,28 

Benefício Médio R$ 2.065,22 R$ 1.768,08 R$ 1.550,44 R$ 1.311,02 

Folha Mensal de Benefícios R$ 778.586,73 R$ 542.799,44 R$ 427.920,86 R$ 334.310,73 

 

Observou-se um aumento de aproximadamente 23%, no número de aposentados, e de 43% na folha 

mensal de benefício. Assim como mencionado anteriormente, o benefício médio também aumentou 

aproximadamente 17%, e a idade média geral sofreu uma pequena variação de um ano. 

3.3 Pensionistas 
 

A seguir, apresenta-se a posição da massa de pensionistas, bem como suas estatísticas e perspectivas: 

 

QUADRO 04 - Pensionistas 

Descrição Feminino Masculino TOTAL 

Número de Participantes 103 19 122 

Idade Média (anos) 63,13 42,93 59,99 

Benefício Médio R$ 1.505,40 R$ 1.482,16 R$ 1.501,82 

Folha Mensal de Benefícios R$ 155.055,77 R$ 28.161,11 R$ 200.287,77 

Tempo Médio já em Benefício (anos) 6,80 5,11 8,06 

Idade Média de entrada em benefício 54,53 37,82 51,93 

Duração Média dos Benefícios Temporários (anos) 3,11 

 

Em relação à última avaliação atuarial, o número de benefícios de pensão permaneceu constante. Tem-se 

que 84% dos pensionistas são do sexo feminino. Observa-se que a idade média de entrada em pensão é 

de apenas 52 anos e que o tempo médio que os participantes do plano estão em benefício é também baixo, 

8 anos. A duração média dos benefícios temporários é 3,1 anos. 

 

Comparativo três últimos anos e avaliação atuarial atual 

Descrição 2018 2017 2016 2015 
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Número de Participantes 122 122 94 89 

Idade Média (anos) 60 58 61 61 

Benefício Médio R$ 1.501,82 R$ 1.445,95 R$ 1.417,19 R$ 1.208,87 

Folha Mensal de Benefícios R$ 200.287,77 R$ 176.405,95 R$ 133.216,18 R$ 107.589,33 

Ao observarmos a evolução dos 4 últimos anos, destaca-se a elevação da folha mensal de benefícios, que 

saiu de cerca de R$ 107 mil em 2015 para mais de R$ 200 mil em 2018, implicando em um aumento de 

70% do valor gasto pelo plano. O que é reflexo da elevação nas concessões, assim como do aumento do 

benefício médio que saiu de R$ 1.208,87 em 2015, para R$ 1.501,82 em 2018, representando uma 

elevação de 24%. 

 
Ressalta-se que a grande quantidade de mulheres em benefício tem impacto direto na apuração do custo 

previdenciário, considerando que, comprovadamente, a mulher tem expectativa de vida superior à do 

homem, e como consequência passará um tempo maior em gozo do benefício. 

 

4- HIPÓTESES E PREMISSAS ATUARIAIS 
 

De modo a subsidiar o trabalho das avaliações atuariais, são assumidas premissas (ou hipóteses) atuariais, 

que consistem num conjunto de informações estatísticas sobre os participantes de um plano de 

previdência, que determinam as características da massa de participantes e da patrocinadora. As premissas 

atuariais podem classificadas da seguinte forma: 

a) Premissas econômicas, como: taxa de inflação de longo prazo, ganho real dos investimentos, 

crescimento salarial, indexador dos benefícios, teto de benefício do sistema público, taxa de custeio 

administrativo. 

b) Premissas biométricas: mortalidade de válidos, entrada em invalidez, mortalidade de inválidos e 

rotatividade. 

c) Outras premissas: composição familiar, idade de entrada na aposentadoria, idade de entrada no 

emprego, idade de adesão ao sistema público de aposentadoria. 

As premissas utilizadas nas últimas três  avaliações atuariais são apresentadas a seguir. 
 

4.1 Taxa Real de Juros 
 

Utilizada a taxa de juros reais de 6,00% ao ano ou sua equivalente mensal. 
 

4.2 Crescimento dos Salários (Crescimento da Remuneração ao Longo da Carreira) 
 

Estimativa de crescimento real dos salários dos ativos de 1,50% ao ano utilizada na última avaliação 
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atuarial, elevando-se  em 0,5% na premissa anteriormente usada em todas as atuárias analisadas, que . 

Cabe ressaltar que o parâmetro mínimo recomendado pela legislação em vigor é da ordem de 1,00% ao 

ano. 

 

4.3 Crescimento dos Benefícios 
 

Estimativa de crescimento real dos benefícios: ZERO. 
 
 

5- Aplicação 
 

Os ativos garantidores das reservas e/ou fundos deverão ser aplicados em ativos de forma a se obter 

rendimento igual ou superior ao Exigível Atuarial (Mínimo Atuarial), em conformidade com a legislação 

em vigor sobre a matéria, na data da aplicação. 

Cabe esclarecer que tal recomendação visa reduzir a possibilidade de, no futuro, haver elevação das taxas 

de contribuição em decorrência de fatores inesperados ou insuficiência técnica. 

Reiteramos que, em qualquer hipótese, deve-se evitar a imobilização do patrimônio ou mantê-la em níveis 

mínimos, dado que, normalmente, o rendimento da aplicação em imóveis, fica aquém dos obtidos em 

ativos financeiros, excluída a hipótese de especulação, por parte da Entidade, no mercado imobiliário. 

Alia-se a isto, a falta de liquidez decorrente de tal aplicação. 

A aplicação financeira dos recursos garantidores das reservas seja realizada em instituições financeiras 

idôneas e solventes, evitando-se ativos de risco ou de baixa rentabilidade. 

A rentabilidade do ativo líquido deverá ser acompanhada mês a mês, calculando-se a taxa interna de 

retorno do ativo líquido, sempre em um período de 12 meses. 

Ao se avaliar as aplicações do regime nos últimos exercícios, temos o quadro abaixo: 
 

QUADRO 5 - Análise Comparativa Sintética com os Últimos Exercícios 

Rubrica 2015 2016 2017 2018 

Aplicações em Segmento de Renda Fixa R$ 95.635.312,62 R$ 110.916.071,67 R$ 135.284.329,92 R$ 113.785.077,08 

Aplicações em Segmento de Renda Variável R$ 6.957.194,56 R$ 7.551.001,95 R$ 0,00 R$ 32.670.141,44 

Imóveis R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Aplicações em Enquadramento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Outros Ativos (bens, direitos e outros) R$ 134.934,28 R$ 137.518,64 R$ 91.587,24 R$ 5.117.106,76 

Valor Atual dos Parcelamentos R$ 14.207.527,38 R$ 14.164.753,37 R$ 11.517.724,12 R$ 11.801.097,70 

Ativo Liquido com PARCELAMENTOS R$ 116.934.968,84 R$ 132.769.345,63 R$ 146.893.641,28 R$ 163.373.422,98 
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De 2017 para 2018, as aplicações no segmento de renda fixa saíram de cerca de R$ 135 milhões para R$ 

113 milhões. No entanto, pode-se notar um retorno nas aplicações no segmento de renda variável. Com 

isso entende-se que a origem desta nova movimentação derivou-se de um deslocamento de recursos, 

representando uma realocação de 16%. 

Esta movimentação pode ser vista como positiva, visto que pode ser entendido como um aumento da 

diversificação da carteira de investimento, aliado a possibilidade de rendimentos maiores que este 

segmento pode oferecer, especialmente em um cenário de redução das taxas de juros no país. 

No geral, o Ativo Líquido com parcelamentos saiu de R$ 146.893.641,28 para R$ 163.373.422,98, o que 

equivale a um crescimento de aproximadamente 11%. 

6-Posição das Provisões, Fundos e Reservas Técnicas 
 

Para a manutenção, garantia e solvência do plano de benefícios, deverão ser constituídas provisões, 

reservas e/ou fundos, em conformidade com a legislação pertinente e as exigidas pela Nota Técnica 

Atuarial. O passivo atuarial, consubstanciado pelas provisões técnicas, reservas técnicas e/ou fundos, é 

composto pela Reserva de Benefícios a Conceder e Reserva Matemática de Benefícios Concedidos. 

Dessa maneira, o RPPS apresenta as seguintes posições, na data-base de 31/12/2018: 
 

 
QUADRO 6 – Provisões Matemáticas 

Descrição Previdenciário 

PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS R$ 
120.394.346,31 

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS 
DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 

R$ 
120.906.453,21 

VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E 
COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 

R$ 512.106,90 

PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER: R$ 
218.174.195,02 

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE 
BENEFÍCIOS A CONCEDER: 

R$ 
302.837.921,06 

VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E 
COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER: 

R$ 
84.663.726,05 

Conforme exposto a seguir, o RPPS possui provisão matemática de benefícios concedidos no valor de R$ 

120.394.346,31, representando o valor presente do saldo entre benefícios e contribuições referentes à 

parcela de inativos. Em relação à 2017, este saldo se elevou 21,91%. Tal aumento reflete diretamente no 
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resultado do plano. 

A provisão matemática de benefícios a conceder, se elevou de cerca de R$ 137 milhões para R$ 218,2 

milhões (de 2017 para 2018), representando um acréscimo considerável de 59,28%. 

 

Item 2018 2017 Variação 

Variação BC R$ 120.394.346,31 R$ 98.757.753,24 21,91% 

Variação BAC R$ 218.174.195,02 R$ 136.976.561,55 59,28% 

Total R$ 338.568.541,33 R$ 235.734.314,79 43,62% 

No exercício de 2018 foi verificada uma elevação na quantidade de servidores ativos no plano, e por 

consequência, uma elevação da folha salarial, fazendo com que a provisão matemática de benefícios a 

conceder fosse bastante elevada. Além disso, com o recenseamento ocorrido, nota-se que anteriormente  

as informações utilizadas não retratavam a realidade do instituto, sendo os valores apresentados na 

presente avaliação os mais próximos da realidade do RPPS, visto que a base cadastral encontra-se 

perfeitamente fidedigna no que tange à servidores ativos e sua composição familiar, aposentados e 

pensionistas. 

Observou-se também aumento nos benefícios concedidos, fazendo com que o encargo fosse elevado de 

um ano para o outro. Em relação à pensão, não houve variação no número de beneficiários. Em 

contrapartida, observou-se um acréscimo na folha mensal de benefícios que fizeram também com que este 

encargo se elevasse, impactando a provisão matemática de benefícios concedidos. 

7- PLANO DE CUSTEIO E RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 
 
7.1.1 Análise Comparativa e Posição do Plano de Benefícios Plano de Custeio 

 
Apresentadas as provisões e os investimentos do plano, é possível calcular o resultado (equilíbrio, 

superávit ou déficit), conforme apresentado a seguir: 

 

QUADRO 7 - Análise Comparativa Sintética com os Últimos Exercícios 

Rubrica 2015 2016 2017 2018 

Aplicações em Segmento de Renda Fixa R$ 95.635.312,62 R$ 110.916.071,67 R$ 135.284.329,92 R$ 113.785.077,08 

Aplicações em Segmento de Renda Variável R$ 6.957.194,56 R$ 7.551.001,95 R$ 0,00 R$ 32.670.141,44 

Imóveis R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Aplicações em Enquadramento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Outros Ativos (bens, direitos e outros) R$ 134.934,28 R$ 137.518,64 R$ 91.587,24 R$ 5.117.106,76 

Valor Atual dos Parcelamentos R$ 14.207.527,38 R$ 14.164.753,37 R$ 11.517.724,12 R$ 11.801.097,70 
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Ativo liquido com parcelamentos R$ 116.934.968,84 R$ 132.769.345,63 R$ 146.893.641,28 R$ 163.373.422,98 

Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (Previdenciário) -R$ 62.526.112,53 -R$ 74.830.394,52 -R$ 98.757.753,24 -R$ 120.394.346,31 

Déficit/ Superávit em relação a Benefícios Concedidos R$ 54.408.856,31 R$ 57.938.951,11 R$ 48.135.888,04 R$ 42.979.076,67 

Provisão Matemática de Benefícios a Conceder Geração Atual -R$ 131.672.305,11 -R$ 135.666.344,35 -R$ 136.976.561,55 -R$ 218.174.195,02 

Resultado do Plano sem Plano de Amortização -R$ 77.263.448,80 -R$ 77.727.393,24 -R$ 88.840.673,51 -R$ 175.195.118,35 

Cobertura da Provisão de Benefícios Concedidos 187,02% 177,43% 148,74% 135,70% 

Índice Geral de Cobertura de Provisões 60,21% 63,07% 62,31% 48,25% 

Conforme pode ser observado no Quadros 07, o plano de benefícios, na data focal, apresenta déficit 

atuarial, gerado, não necessariamente, no exercício em análise. Os resultados mostram que de 2015 a 2018 

houve aumento da PMBC, com destaque para o último ano, fazendo com que o déficit também se elevasse 

ao longo dos anos. Em 2018, mesmo com a continuação da tendência de elevação dos benefícios 

concedidos, o ativo líquido foi capaz de cobrir esta provisão, com um saldo positivo em cerca de R$ 43 

milhões. 

O cenário para a PMBaC não é tão diferente, tendo esta provisão se elevado ao longo dos anos, com 

destaques também para o último ano. A tabela e os gráficos a seguir mostram, desde 2015, como as 

principais contas do regime evoluíram. 

 

Rubrica Ativo Benefícios 
Concedidos 

Benefícios a 
Conceder 

Déficit 

2015 R$ 116.934.968,84 R$ 62.526.112,53 R$ 131.672.305,11 77.263.448,80 

2016 R$ 132.769.345,63 R$ 74.830.394,52 R$ 135.666.344,35 77.727.393,24 

2017 R$ 146.893.641,28 R$ 98.757.753,24 R$ 136.976.561,55 88.840.673,51 

2018 R$ 163.373.422,98 R$ 120.394.346,31 R$ 218.174.195,02 175.195.118,35 

 

É possível observar que desde 2015 os investimentos do instituto são suficientes para cobrir a provisão 

matemática de benefícios concedidos, sendo que esta tem se elevado a cada ano. Em uma ocasião (2016 

para 2017) a elevação nessa provisão foi superior a 30%, mostrando que o resultado da presente avaliação 

não pode ser considerado como atípico. Neste ano, as provisões elevaram-se cerca de 22%. 

 

8- Da atualização da base cadastral: 
 

Segundo a Secretaria de Previdência, para que o resultado a obtido na Avaliação Atuarial seja o mais real 

possível, o Ente deverá ter um cuidado muito especial com a base cadastral dos seus servidores, pois é 

com base nessa base cadastral que o Atuário desenvolve o seu trabalhou. Desta forma, informações 
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desatualizadas, ou falta de informação, ou, ainda, informações incorretas desses dados podem trazer um 

resultado que não reflete a realidade do RPPS, trazendo reflexos diretos nas alíquotas de contribuições a 

serem definidas na Avaliação e, consequentemente, no equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Portanto, 

o Ente deve fornecer ao Atuário uma base cadastral correta, completa e atualizada de todos os servidores 

vinculados ao RPPS (ativos, aposentados e pensionistas) e dos seus respectivos dependentes, de todos os 

Poderes, Entidades e Órgãos do Ente Federativo. 

Um projeto de suma importância que tem alcançado maior abrangência nos Regimes Próprios de 

Previdência Social – RPPS, é o censo previdenciário. Este se trata da atualização de toda base de dados  

do Regime Próprio de Previdência Social, englobando seus segurados: servidores efetivos, inativos 

(aposentados), pensionistas e seus dependentes, incluindo o censo cadastral, funcional e financeiro. 

O Censo cadastral trata-se de atualização de dados pessoais dos servidores, como: Nome, CPF, Data de 

nascimento, Endereço, Raça, dependentes dentre outros. 

O Censo Funcional engloba atualização do histórico funcional dos servidores, como: cargo ocupado, data 

de admissão, vínculos anteriores com o INSS ou outros regimes próprios, benefícios concedidos, data de 

concessão, ato aposentatório, dentre outros. 

Desta forma, o IMP atento às necessidades legais realizou o recenseamento previdenciário completo e 

desta forma, devido às atualizações ocorridas, a base cadastral também é considerada na explicação do 

déficit, englobando especialmente a movimentação do plano com grande quantidade de entradas em 

benefícios concedidos e a alteração da massa segurada e da massa salarial, com destaque a elevação do 

nível médio das folhas de ativos, inativos e pensionistas. 

 

9- Plano de Custeio 

9.1  Alíquotas 

 

Para a sustentação do Plano de Benefícios do Regime, face ao déficit atuarial apresentado, faz-se 

necessário que o mesmo déficit técnico atuarial seja coberto, por meio de aporte de recursos ou alíquota 

de contribuição suplementar. 

No caso de aporte, em parcela única, seria necessário que o tesouro municipal aportasse o montante 

equivalente ao déficit atuarial, em parcela única, a fim de amortizar o déficit verificado. 
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Admitindo que essa não seja a opção, no momento, a alternativa seria o estabelecimento de uma alíquota 

de contribuição suplementar, de responsabilidade apenas dos entes patronais (legislativo e executivo), a 

incidir sobre a folha mensal de salários de contribuição. 

 

 

 

Com relação às alíquotas de contribuição dos participantes e do(s) ente(s) patronal(s), a serem adotadas, 

temos o seguinte: 

QUADRO 8 - Alíquotas de Contribuição 

Contribuinte Alíquota Normal Alíquota Suplementar 
Ente Público 16,30% Aportes 

Servidor Ativo 11,00% Zero 
Servidor Aposentado** 11,00% Zero 

Pensionista** 11,00% Zero 

Base de Incidência das Contribuições do Ente 
Público (Normal e Suplementar) 

Folha de Salários de contribuição de participantes ativos e participantes 
em Aux. Doença e Salário Maternidade 

Base de Incidência das Contribuições Normais dos 
Ativos 

Salário de Contribuição 

Base de Incidência das Contribuições Normais dos 
Aposentados e Pensionistas 

Parcela excedente ao teto de contribuição ao RGPS 

 

No que se refere às alíquotas dos anos anteriores, apresentamos abaixo quadro comparativo, para fins de 

acompanhamento da evolução do mesmo, segundo a data de elaboração da avaliação atuarial: 

 

QUADRO 9 - Plano de Custeio GERAL - Evolução 

 
Benefício 

Custo Normal estabelecido para o exercício do ano de: 

2015 2016 2017 2018 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade ou Compulsória e 
Invalidez 

9,36% 10,60% 14,15% 20,33% 

Pensão por Morte de Segurado Ativo 2,55% 2,70% 3,40% 4,89% 

Pensão por Morte de Aposentado 1,44% 1,33% 1,03% 2,34% 

Auxílio Doença 3,09% 2,75% 2,52% 2,01% 

Salário Maternidade 0,70% 0,38% 0,68% 0,36% 

Auxílio Reclusão 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 

Salário Família 0,09% 0,08% 0,10% 0,00% 

CUSTO PURO 17,24% 17,85% 21,89% 29,93% 

Administração 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

CUSTO NORMAL 19,24% 19,85% 23,89% 31,93% 
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Caso as normas e os critérios de concessão de benefícios venham a ser alteradas, o plano de custeio deverá 

ser reavaliado. Tal revisão deverá ocorrer na avaliação periódica anual prevista na legislação ou, se assim 

for necessário, no decorrer do exercício no qual ocorra a alteração das normas e critérios de concessão. 

 

9.2.  Plano de Amortização do Déficit Atuarial 
 

Para a sustentação do Plano de Benefícios do Regime, face ao déficit atuarial apresentado, faz-se 

necessário que o mesmo déficit técnico atuarial seja coberto, por meio de aporte de recursos ou alíquota 

de contribuição suplementar. 

No caso de aporte, em parcela única, seria necessário que o tesouro municipal aportasse o montante 

equivalente ao déficit atuarial, em parcela única, a fim de amortizar o déficit verificado. Admitindo que 

essa não seja a opção, no momento, a alternativa seria o estabelecimento de uma alíquota de contribuição 

suplementar, de responsabilidade apenas dos entes patronais (legislativo e executivo), a incidir sobre a 

folha mensal de salários de contribuição dos segurados ativos, em auxílio-doença. 

No momento, pelo que verificamos, já existe plano de amortização em curso na data focal da presente. 

De maneira a amortizar o déficit observado, os aportes anuais devem ser alterados para os seguintes, ano 

a ano: 

 

  
Fonte: Os dados dos graficos dispostos abaixo, foram extraídos das diversas atuárias realizadas no 

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna e se encontram no site: 

www.imp.mg.gov.br 

QUADRO 10 - Plano de Amortização do Déficit 
Ano Aporte Anual 
2019 R$ 1.875.411,50 
2020 R$ 4.615.996,46 
2021 R$ 5.438.915,14 
2022 R$ 6.042.391,69 
2023 R$ 6.657.393,88 
2024 R$ 7.284.091,87 
2025 R$ 7.922.658,08 
2026 R$ 8.573.267,21 
2027 R$ 9.236.096,26 
2028 R$ 9.618.704,50 
2029 R$ 10.094.413,16 
2030 R$ 11.299.708,13 
2031 R$ 11.441.175,25 
2032 R$ 12.133.238,51 
2033 R$ 12.837.998,93 
2034 R$ 13.555.641,23 
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Fonte:Atuária realizada com a data base de 31/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS/AVALIAÇÕES ATUARIAIS NO PERÍODO 2007-2019 

ANO 
EMPRES

A 
ATIVO

S 
APOSEN 
TADOS 

PENSI
ONISTA

S 

APÓS.  
+ PENS 

RELAÇÃO 
ATIVOS E 
INATIVOS 

CRESC. DÉFICIT/ VARIAÇÃO 

SALARIA
L 

SUPERÁVIT DÉFICIT/ 

    SUPERAVIT 

2005 MS Cons n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
-R$ 

31.841.281,66 
  

2006 Libertas 1227 83 37 120 10,22 1% R$ 2.401.701,54   

2007 Libertas 1454 93 42 135 10,77 1% R$ 2.652.753,58 10,45% 

2008 Libertas 1433 110 51 161 8,9 1% R$ 3.821.834,66 44,08% 

2009 Libertas 1518 150 61 211 10,12 1% R$ 2.962.894,51 -22,48% 

2010 Libertas 1484 154 59 213 6,96 1% R$ 1.088.855,70 -63,26% 

2011 Libertas 1245 183 61 244 5,1 1% R$ 65.305,20 -94,00% 

2012 Libertas 1407 196 67 263 5,34 1% R$ 20.945,37 -67,93% 

2013 Libertas 1.341 207 72 279 4,8 1% R$ 116.139,87 454,49% 

2014 Libertas 1.442 225 79 304 4,74 1% 
-R$ 

19.404.446,52 
-16807,82% 

2015 Libertas 1.459 241 85 326 4,47 1% 
-R$ 

43.996.474,33 
126,73% 

2016 RTM 1.469 255 89 344 4,27 1% 
-R$ 

77.263.448,80 
75,61% 

2017 RTM 1.492 276 94 370 4,03 1% 
-R$ 

77.727.393,24 
0,60% 

2018 Aliança 1.407 307 122 429 3,27 1% 
-R$ 

88.840.673,51 
14,30% 

2019 Libertas 1.462 377 122 499 2,92 1,50% 
-R$ 

175.195.118,35 
97,20% 
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10- Dados históricos em gráficos e tabelas 

 

 

10.1 Relação de quantidade de Servidores Ativos para cada servidor Inativo 

  

 

10.2 Evolução da situação atuarial : Deficit ou superávit atuarial 
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10.3 Percentual de ativos, aposentados e Pensionistas 

 

  

 

 

10.4 Plano de custeio com o benefício por invalidez 
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10.5 Plano de custeio com o benefício de auxílio-doença 

 

 

 

 

10.6 Plano de custeio com o aposentadoria por invalidez e benefício de auxílio-doença 
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10.7 Vencimento médio dos servidores ativos, aposentados e Pensionistas 

 

 

 

 

10.8 Evolução do resultado atuarial de 2015 a 2019 
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10.8 Valores acumulados do resultado atuarial de 2015 a 2019 

 

 

Procedida a avaliação atuarial o plano de benefícios, na data-base de 31/12/2018, apresentar-

se-ia solvente e teria capacidade para honrar os compromissos para com os participantes, se 

implementado o plano de amortização do déficit atuarial verificado e desde que seja 

observado o plano de custeio estabelecido, as regras de concessão de benefícios e a 

rentabilidade mínima exigida dos ativos garantidores. 

Contudo, alertamos que dada a evolução dos aportes previstos no Plano de Amortização, 

aliado à alíquota de contribuição normal, existe elevado risco do RPPS tornar-se inviável 

para o Município, sob o aspecto de financiamento do Regime, levando o Plano de Benefícios 

à insolvência e comprometendo sua liquidez. Recomendamos, portanto, de forma enfática, 

que seja realizado estudo no Município de modo a identificar fontes adicionais de 
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financiamento e amortização, de maneira a possibilitar a realização de aporte de bens e/ou 

fluxo de recebíveis, de maneira a dar suporte ao plano. 

As Provisões deverão ser contabilizadas em conformidade com o plano de contas da 

Secretaria de Políticas de Previdência Social do MPS. 

Por fim, reiteramos sobre a importância de regularidade e pontualidade das receitas de 

contribuição a serem auferidas pelo RPPS. Quaisquer receitas lançadas e não efetivadas 

pela(s) patrocinadora(s) ou participantes deverão ser, se possível, atualizadas 

monetariamente e acrescidas de juros equivalentes, no mínimo, à taxa média das aplicações 

do período de atraso, a partir da data em que forem devidas, sem prejuízo de multa e juros 

moratórios. Isto decorre do fato de que, sendo as contribuições parte integrante do plano de 

custeio (e responsabilidade assumida pelo(s) entes empregadores(s) e participantes), a falta 

de repasse ou atraso e sua consequente não incorporação ao Fundo Garantidor de Benefícios, 

além de inviabilizar o RPPS a médio prazo, resulta em déficit futuro, certo e previsível. 

Esclarecemos que, pelos regimes financeiros adotados, o plano de custeio deverá ser 

reavaliado atuarialmente, pelo menos, anualmente, de forma a garantir a consistência e o 

equilíbrio técnico do regime. 

Cumpre-nos observar que na última avaliação atuarial não foram refletidos impactos de ações 

judiciais que estejam ou possam vir a serem ajuizadas contra o(s) Ente(s) Patronal(s), contra 

a própria entidade gestora do RPPS ou seus gestores, ações essas relativas a questões 

trabalhistas, relativas ao nível dos benefícios já pagos ou a pagar, ou ainda a critérios de 

concessão. 

Itaúna, maio de 2019 

 

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna 

 

 

 

 

 

 


