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 Introdução 1

O presente relatório de gestão atuarial tem por objetivo monitorar os resultados atuariais dos 

planos de benefícios e o plano custeio, a fim de permitir o gerenciamento, pelo RPPS-BH, e 

atender o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes 

Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

– Pró-Gestão, disposto no Manual do Pró-Gestão RPPS. 

A gestão atuarial refere-se às práticas adotadas para o contínuo acompanhamento e 

controle dos passivos atuariais dos planos de benefícios, bem como dos fatores que 

influenciam em sua precificação e estabilidade. 

Assim, para a análise que segue, foi considerada a Avaliação Atuarial 2021, data focal 

31/12/2020 e os DRAA’s relativos aos três últimos exercícios, inclusive da Avaliação 

supracitada. 

  

 Dos benefícios previdenciários 2

O RPPS-BH gere planos de benefícios na modalidade benefício definido (BD), onde os 

benefícios garantidos têm seu valor ou nível previamente definidos e o plano de custeio é 

determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, por meio 

da contribuição dos servidores ativos, inativos, pensionistas e entes públicos, de acordo com 

os limites impostos na legislação municipal, respeitada a legislação federal. 

Assim, na Avaliação Atuarial 2021 foram considerados todos os benefícios previdenciários 

assegurados pelo RPPS-BH e descritos abaixo, conforme composição de cada Plano, 

sendo o Fundo em Capitalização composto pelos servidores admitidos a partir de 

29/12/2011 e o Fundo em Repartição composto pelos servidores admitidos até 29/12/2011. 

 Aposentadoria por tempo de contribuição 

 Aposentadoria por idade  

 Aposentadoria compulsória 

 Aposentadoria por invalidez 

 Pensão por morte 

 

 Dos regimes financeiros e método de financiamento 3

Denomina-se regime financeiro a metodologia utilizada para determinar, sob o ponto de 

vista atuarial, o financiamento das responsabilidades vinculadas ao plano de benefícios 

frente aos segurados. 

Desse modo, tendo em vista que o RPPS-BH instituiu a segregação da massa por meio da 

Lei Municipal nº 10362, de 29/12/2011, todos os benefícios garantidos pelo Fundo em 

Repartição (Plano Financeiro) são financiados em regime de repartição simples. 

Contudo, dada a importância de analisar o plano no longo prazo, os cálculos adotaram 

hipoteticamente o regime de capitalização (método agregado / plano de custeio vigente) 
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para todos os benefícios do Fundo em Repartição, a fim de se estimar a distribuição dos 

valores a serem realizados via aporte pelo ente para a cobertura das insuficiências 

financeiras no longo prazo, quando o Fundo em Repartição não dispuser mais de recursos 

próprios.  

Para os benefícios do Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) do RPPS-BH, foram 

adotados os regimes financeiros e método atuarial de financiamento elencados a seguir, em 

conformidade com as disposições da Portaria nº 464/2018. 

 REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS POR BENEFÍCIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO TABELA 1.

Benefícios Regime financeiro Método atuarial 

Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória CAP CUP 

Aposentadoria por invalidez CAP CUP 

Pensão por morte de ativo CAP CUP 

Pensão por morte de aposentado válido CAP CUP 

Pensão por morte de aposentado inválido CAP CUP 

 

 Das hipóteses atuariais 4

O dimensionamento fidedigno do passivo atuarial, ou provisões matemáticas, tem como um 

dos seus principais pilares a definição das hipóteses (ou premissas) atuariais. Isto exposto, 

a Portaria nº 464/2018 determina que as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e 

financeiras devem estar adequadas à situação do plano de benefícios e aderentes às 

características da massa de beneficiários do regime para o correto dimensionamento dos 

seus compromissos futuros, obedecidos os parâmetros mínimos estabelecidos. 

Ademais, a Portaria supra passou a prever o denominado Relatório de Análise das 

Hipóteses, que deve contemplar, no mínimo, os testes de aderência da taxa de juros, das 

tábuas biométricas e da taxa de crescimento real de salários, cuja periodicidade mínima 

para a execução do trabalho deve ser a cada 4 anos ou sob demanda da SPREV, a 

depender do Perfil Atuarial do RPPS, que poderá ter seu conteúdo mínimo alterado.  

A IN nº 09/2018 trata sobre as especificidades e o conteúdo do Relatório de Análise das 

Hipóteses, sendo que a Portaria nº 18.084, de 29/07/2020 postergou por um ano o início das 

exigências do relatório, passando para 31/07/2021 o início do calendário de acordo com o 

Perfil Atuarial. 

Ao RPPS-BH, observado o Perfil Atuarial II, passa a ser obrigatória a elaboração do referido 

Relatório de Análise das Hipóteses para disponibilização à Secretaria de Previdência até 

31/07/2022.  

Porém, ainda anteriormente à obrigatoriedade normativa, foram realizados estudos 

estatísticos de aderência das hipóteses atuariais, constantes do Relatório de Análise das 

Hipóteses devidamente apresentado ao RPPS-BH. Tais estudos tiveram como objetivo 

fornecer maior segurança e fundamentação para a eleição conjunta das premissas a serem 

adotadas na avaliação atuarial. Diante dos resultados e do processo decisório, são 

apresentadas a seguir o resumo das hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial 

2021, data focal 31/12/2020, por fundo. 
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4.1 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 

 HIPÓTESES ATUARIAIS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO TABELA 2.

Hipóteses Masculino Feminino Observação 

Tábua de Mortalidade de Válidos 
(Fase laborativa) 

AT-2000 B MALE (“Básica”) AT-2000 B MALE (“Básica”) Mantida 

Tábua de Mortalidade de Válidos 
(Fase pós-laborativa) 

AT-2000 B MALE (“Básica”) AT-2000 B MALE (“Básica”) Mantida 

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT-2000 B MALE (“Básica”) AT-2000 B MALE (“Básica”) Mantida 

Tábua de Entrada em Invalidez ALVARO VINDAS ALVARO VINDAS Mantida 

Rotatividade Nula Mantida 

Crescimento da remuneração 2,51% quadro geral / 2,51% magistério Mantida 

Crescimento dos proventos 0,00% Mantida 

Taxa de juros atuarial 5,45% Alterada 

Idade de entrada no mercado de 
trabalho  

Base Cadastral / 25 anos Mantida 

Idade de entrada em aposentadoria 
programada 

Idade em que o servidor completar todas as condições de 
elegibilidade, conforme as regras constitucionais vigentes, 

considerando ainda 1,4 anos de abono de permanência 
Mantida 

Composição familiar 

Hipótese de que 62,45% dos segurados ativos e inativos, ao 
falecer, gerarão pensão vitalícia para um dependente, sendo 2 

anos mais velho, se masculino e 2 anos mais jovem, se 
feminino, quando não informada a data de nascimento. 

Mantida 

Compensação financeira Estimada em conformidade com as normas pertinentes. Mantida 

Fator de determinação da 
remuneração 

97,90% Alterada 

Fator de determinação dos 
proventos 

97,90% Alterada 

Critério para concessão de 
aposentadoria pela regra da média 

92,00% da remuneração projetada. Mantida 

* As alterações ou manutenções das hipóteses estão embasadas nas análises constantes dos tópicos anteriores. 
 

 

 

 

 

 

4.2 Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 

 HIPÓTESES ATUARIAIS – FUNDO EM REPARTIÇÃO TABELA 3.

Hipóteses Masculino Feminino Observação 

Tábua de Mortalidade de Válidos 
(Fase laborativa) 

AT-2000 B MALE (“Básica”) AT-2000 B MALE (“Básica”) Mantida 

Tábua de Mortalidade de Válidos 
(Fase pós-laborativa) 

AT-2000 B MALE (“Básica”) AT-2000 B MALE (“Básica”) Mantida 

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT-2000 B MALE (“Básica”) AT-2000 B MALE (“Básica”) Mantida 

Tábua de Entrada em Invalidez ALVARO VINDAS ALVARO VINDAS Mantida 

Rotatividade Nula Mantida 

Crescimento da remuneração 2,51% quadro geral / 2,51% magistério Mantida 

Crescimento dos proventos 0,00% Mantida 

Taxa de juros atuarial 5,39% Alterada 
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Hipóteses Masculino Feminino Observação 

Idade de entrada no mercado de 
trabalho  

Base Cadastral / 25 anos Mantida 

Idade de entrada em aposentadoria 
programada 

Idade em que o servidor completar todas as condições de 
elegibilidade, conforme as regras constitucionais vigentes, 
considerando ainda 1,4 anos de abono de permanência. 

Mantida 

Composição familiar 

Hipótese de que 62,45% dos segurados ativos e inativos, ao 
falecer, gerarão pensão vitalícia para um dependente, sendo 2 

anos mais jovem, se feminino e 3 anos mais velho, se 
masculino, quando não informada a data de nascimento. 

Mantida 

Compensação financeira Estimada em conformidade com as normas pertinentes. Mantida 

Fator de determinação da 
remuneração 

97,90% Alterada 

Fator de determinação dos 
proventos 

97,90% Alterada 

Critério para concessão de 
aposentadoria pela regra da média 

92,00% da remuneração projetada. Mantida 

* As alterações ou manutenções das hipóteses estão embasadas nas análises constantes dos tópicos anteriores. 

 

 Das estatísticas básicas 5

Em relação à base cadastral, o RPPS-BH possuía à época um contingente de 50.976 

segurados, distribuídos entre ativos, aposentados e pensionistas, sendo 12.322 do Fundo 

em Capitalização (Plano Previdenciário) e 38.654 do Fundo em Repartição (Plano 

Financeiro), conforme demonstrado a seguir. 

 

 

 

 

 

5.1 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 

 ESTATÍSTICAS GERAIS DOS SEGURADOS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO TABELA 4.

Situação da População Coberta 
Quantidade Remuneração Média Idade Média 

Feminino  Masculino Feminino  Masculino Feminino  Masculino 

Ativos 10.549 1.681 R$ 3.337,92 R$ 5.024,98 42,23 40,35 

Aposentados por Tempo de Contribuição 13 1 R$ 2.928,74 R$ 3.086,80 54,42 48,00 

Aposentados por idade 6 0 R$ 1.456,71 R$ 0,00 65,50 0,00 

Aposentados - Compulsória 0 1 R$ 0,00 R$ 1.045,00 0,00 76,00 

Aposentados por Invalidez 23 7 R$ 1.242,32 R$ 2.203,67 46,74 48,43 

Aposentados – Especial* 7 0 R$ 2.608,00 R$ 0,00 54,57 0,00 

Pensionistas 13 21 R$ 2.409,43 R$ 1.906,85 38,08 43,62 

* Considerou-se como aposentadoria especial aquelas classificadas na base com os seguintes códigos: 5 - Aposentadoria 
como Professor; 6 - Aposentadoria Especial de atividade de risco; 7 - Aposentadoria Especial de atividade prejudiciais à saúde 
ou integridade física, conforme leiaute da Secretaria de Previdência. 
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5.2 Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 

 ESTATÍSTICAS GERAIS DOS SEGURADOS – FUNDO EM REPARTIÇÃO TABELA 5.

Situação da População Coberta 
Quantidade Remuneração Média Idade Média 

Feminino  Masculino Feminino  Masculino Feminino  Masculino 

Ativos 13.517 5.704 R$ 5.231,57 R$ 6.131,46 49,89 48,05 

Aposentados por Tempo de Contribuição 6.678 2.107 R$ 5.428,38 R$ 6.482,53 66,92 73,05 

Aposentados por idade 840 121 R$ 2.363,75 R$ 3.629,65 72,29 75,16 

Aposentados - Compulsória 290 85 R$ 5.737,43 R$ 7.729,39 65,96 69,36 

Aposentados por Invalidez 818 337 R$ 2.496,19 R$ 3.108,03 65,32 67,56 

Aposentados – Especial* 4.784 359 R$ 5.624,87 R$ 6.366,60 64,49 70,16 

Pensionistas 2.339 675 R$ 3.445,44 R$ 3.014,60 72,44 58,97 

* Considerou-se como aposentadoria especial aquelas classificadas na base com os seguintes códigos: 5 - Aposentadoria 
como Professor; 6 - Aposentadoria Especial de atividade de risco; 7 - Aposentadoria Especial de atividade prejudiciais à saúde 
ou integridade física, conforme leiaute da Secretaria de Previdência. 

 

 Do resultado – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 6

6.1 Da análise atuarial 

O resultado atuarial é obtido pela diferença entre o ativo garantidor dos compromissos do 

plano de benefícios e as provisões matemáticas, que se refere ao montante atualmente 

necessário para fazer jus aos benefícios futuros cobertos pelo Plano, líquido do valor 

presente das contribuições futuras. 

Assim, em consonância com o que preceitua o §5º do artigo 3º da Portaria nº 464/2018, os 

resultados apurados consideraram o plano de custeio vigente na Lei Municipal nº 11.279, de 

30/11/2020 e demonstrado a seguir. 

 

 

 ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL VIGENTES EM LEI TABELA 6.

Categorias 
Valor anual da base de 

cálculo (R$) 
Alíquota 

vigente % 
Contribuição 

esperada 

Ente Federativo R$ 567.563.724,39 20,73% R$ 117.653.345,37 

Taxa de Administração R$ 567.563.724,39 1,27% R$ 7.210.674,00 

Aporte Anual – Custeio Administrativo R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 

Ente Federativo – Total --- 22,00% R$ 124.864.019,37 

Segurados Ativos R$ 567.563.724,39 14,00% R$ 79.458.921,41 

Aposentados* R$ 4.597,71 14,00% R$ 643,68 

Pensionistas* R$ 22.838,40 14,00% R$ 3.197,38 

Total  36,00% R$ 204.326.781,84 

* Previsão de incidência da alíquota de contribuição sobre a parcela do benefício que excede R$ 6.101,06 (teto do RGPS). 

 

Para tanto, com base no referido plano de custeio e nos benefícios cobertos pelo RPPS-BH, 

bem como nos regimes financeiros, métodos de financiamento, hipóteses atuariais adotadas 

e ainda nas informações cadastrais e financeiras, apurou-se os seguintes valores, 

posicionados na data focal da avaliação atuarial, qual seja em 31/12/2020. 
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 PROVISÕES MATEMÁTICAS E RESULTADO ATUARIAL TABELA 7.

Descrição Resultados 

Ativos Garantidores dos Compromissos (1) R$ 1.279.096.805,67 

     Aplicações e Recursos - DAIR R$ 1.279.096.805,67 

     Parcelamentos de Débitos Previdenciários R$ 0,00 

Provisão Matemática (2 = 3 + 4 - 5) R$ 1.129.322.269,62 

  Benefícios Concedidos (3) R$ 31.103.832,94 

     Benefícios do Plano R$ 31.298.709,09 

     Contribuições do Ente (-) R$ 0,00 

     Contribuições do Inativo (-) R$ 7.947,46 

     Contribuições do Pensionista (-) R$ 40.444,11 

     Compensação Previdenciária (-) R$ 146.484,58 

  Benefícios a Conceder (4) R$ 1.098.218.436,68 

     Benefícios do Plano R$ 4.648.374.737,45 

     Contribuições do Ente (-) R$ 1.856.181.906,51 

     Contribuições do Ativo (-) R$ 1.287.348.685,04 

     Compensação Previdenciária (-) R$ 406.625.709,22 

  Plano de Amortização Vigente (5) R$ 0,00 

     Outros Créditos (-) R$ 0,00 

Resultado Atuarial (6 = 1 - 2) R$ 149.774.536,05 

 

Portanto, conforme determinado pelos §§ 4º e 5º do artigo 3º da Portaria nº 464/2018, o 

resultado oficial considerando o plano de custeio vigente em 31/12/2020 é de um superávit 

atuarial no valor de R$ 149.774.536.05, e deverá compor a escrituração contábil de 

encerramento do exercício de 2020. 

Em sequência, de forma comparativa aos exercícios anteriores, tem-se os seguintes 

resultados do Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário). 

 EVOLUÇÃO DO RESULTADO ATUARIAL  TABELA 8.

Descrição 31/12/2018* 31/12/2019* 31/12/2020 Var 

Ativos Garantidores (1) R$ 742.161.730,33 R$ 997.429.288,44 R$ 1.279.096.805,67 28,24% 

  Aplicações e Recursos - DAIR R$ 742.161.730,33 R$ 997.429.288,44 R$ 1.279.096.805,67 28,24% 

  Parcelamentos de Débitos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - 

Provisão Matemática (2 = 3 + 4 - 5) R$ 795.395.287,72 R$ 1.066.578.948,57 R$ 1.129.322.269,62 5,88% 

  Benefícios Concedidos (3) R$ 10.980.419,73 R$ 18.696.899,76 R$ 31.103.832,94 66,36% 

  Benefícios a Conceder (4) R$ 784.414.867,99 R$ 1.047.882.048,81 R$ 1.098.218.436,68 4,80% 

  Plano de Amort. Vigente (5) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - 

Resultado Atuarial (6 = 1 - 2) -R$ 53.233.557,39 -R$ 69.149.660,13 R$ 149.774.536,05 -316,59% 

* Dados extraídos dos respectivos DRAA cadastrados no site da SPREV. 

 

Em relação ao ativo garantidor do Plano em 31/12/2020, verifica-se uma elevação na ordem 

de 28,24% quando comparado com o ano anterior, justificada pela rentabilidade da carteira 

de investimentos auferida no decorrer do ano de 2020, bem como pela receita arrecadada 

das contribuições previdenciárias. 
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No que se refere aos ativos, inativos e pensionistas, observa-se uma elevação de 4,80% na 

provisão de benefícios a conceder e de 66,36% na provisão de benefícios concedidos, 

quando comparado com o ano anterior, capitaneadas pelo ingresso dos servidores ativos, 

pela concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte e pela variação nas 

respectivas folhas de pagamento. 

Isto exposto, o resultado apurado para a última avaliação atuarial remontou a um superávit 

atuarial no valor de R$ 149.774.536,05, considerado as alíquotas contributivas normais 

vigentes de 14,00% dos segurados e de 22,00% do Ente Federativo, bem como o aumento 

do ativo garantidor, o saldo de compensação previdenciária, as adequações procedidas às 

hipóteses atuariais e as variações e características da massa segurada.  

6.2 Da análise financeira 

No que se refere à situação financeira do RPPS-BH, quando analisadas apenas as 

contribuições normais patronal e dos servidores ativos e inativos nos últimos 3 anos, 

depreende-se um superávit financeiro primário médio de R$ 14.242.090,94 frente à despesa 

média com os benefícios. 

Atualmente o nível de sobra da receita representa 99,13% da arrecadação total, sendo 

0,87% desta consumidos pelos benefícios dos atuais inativos (aposentados e pensionistas), 

conforme dados que seguem. 

 

 

 

 SITUAÇÃO FINANCEIRA  TABELA 9.

Descrição Média mensal 

Repasse patronal – custeio normal R$ 9.571.161,55 

Repasse patronal – custeio suplementar R$ 0,00 

Contribuição ativos R$ 4.794.249,72 

Contribuição inativos e pensionistas R$ 1.123,60 

Receita total R$ 14.366.534,88 

Despesas previdenciárias (benefícios) R$ 124.443,94 

Sobra financeira R$ 14.242.090,94 (99,13% da receita total) 
 

Relação (despesas x receita total) 0,87% 

 

Destarte, alerta-se que a situação financeira constatada no RPPS-BH, não obstante 

permaneça superavitária, deve ser acompanhada, visando a capitalização de recursos 

suficientes para o pagamento dos benefícios. 

6.3 Da análise das receitas e despesas estimadas e realizadas 

Em complementação as análises dos resultados das avaliações atuariais anuais relativas 

aos três últimos exercícios, seguem apresentadas as variações entre as receitas e despesas 

estimadas e as efetivamente realizadas, por plano previdenciário e plano financeiro. 
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 EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS E REALIZADAS TABELA 10.

Descrição 31/12/2018* 31/12/2019* 31/12/2020 

Receitas estimadas R$ 125.200.286,50 R$ 117.066.644,09 R$ 163.311.195,62 

Receitas realizadas R$ 217.688.975,70 R$ 172.253.559,54 R$ 190.675.209,33 

Variação das receitas R$ 92.488.689,20 R$ 55.186.915,45 R$ 27.364.013,71 

Despesas estimadas R$ 13.133.756,49 R$ 2.350.575,09 R$ 2.691.089,66 

Despesas realizadas R$ 9.745.852,68 R$ 13.209.440,84 R$ 8.210.426,62 

Variação das despesas -R$ 3.387.903,81 R$ 10.858.865,75 R$ 5.519.336,96 
    

Insuficiência/Excedente estimado R$ 112.066.530,01 R$ 114.716.069,00 R$ 160.620.105,96 

Insuficiência/Excedente realizado R$ 207.943.123,02 R$ 159.044.118,70 R$ 182.464.782,71 

* Dados extraídos dos respectivos DRAA cadastrados no site da SPREV. 

 

No que se refere as receitas e despesas estimadas e realizadas no ano de 2018, observa-se 

que a receita realizada foi R$ 92.488.689,20 superior a receita estimada atuarialmente. 

Enquanto as despesas realizadas foram inferiores às despesas estimadas atuarialmente em 

R$ 3.387.903,81. Ademais, observou-se um excedente financeiro tanto na projeção atuarial 

quanto no valor executado. 

Relativo ao ano de 2019, a receita realizada foi R$ 55.186.915,45 superior que a receita 

estimada atuarialmente. No mesmo sentido, as despesas realizadas foram superiores às 

despesas estimadas atuarialmente em R$ 10.858.865,75. Sendo observado ainda um 

excedente financeiro na projeção atuarial e no valor executado. 

Situação semelhante pode ser observada no ano de 2020, na qual tanto a receita quanto a 

despesa realizada foram superiores a receita e a despesa estimada atuarialmente, nos 

percentuais correspondentes a R$ 27.364.013,71 e R$ 5.519.336,96, respectivamente; além 

das contas projetadas e executadas terem apresentado um excedente financeiro. 

Esclarece-se ainda que, acerca das variações das despesas estimadas e realizadas, 

referem-se ao pagamento dos auxílios previdenciários custeados até o ano de 2019 pelo 

RPPS-BH e o lançamento de outras despesas registradas nos valores realizados. Já em 

relação as variações apresentadas entre as receitas estimadas e realizadas, decorrem do 

lançamento de outras receitas registradas nos valores realizados no ano de 2018 e as 

concessões realizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte aos servidores, conforme descrito 

abaixo: 

“Reajustes sobre vencimento-base dos servidores pactuados que impactaram 
integralmente no ano seguinte: 
• 2,43%, a partir de 1º de agosto de 2018. Além do reajuste sobre o VB neste ano 
também incidiu sobre abonos, adicionais, gratificações, sendo que algumas delas 
possuem incidência de contribuição previdenciária. 
 Em 2018 houve além do reajuste pactuado outras concessões aos servidores 
estatutários e em consequência aos aposentados com paridade: 
 - Equiparação do valor hora entre jornadas de 30 e 40 horas para servidores e 
empregados da Administração direta e indireta; 
- Incorporação de gratificações ao vencimento base para os cargos de Auditor da 
carreira da administração geral e analista fazendário, agente fazendário, técnico 
fazendário de nível médio, tesoureiro da carreira da tributação; 
- Equiparação salarial dos APPs do HOB com os da Direta; 
- Concessão de até 4 níveis (21,55%) de reposicionamento por escolaridade para 
professor para educação infantil que possua nível superior. Em 2019 foi dado mais 1 
nível. 
- Revisão da carreira da medicina com ganho no reposicionamento nas classes e 
níveis em média de 3%; 
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- Revisão da carreira da guarda municipal com ganhos de reposicionamento que 
chegaram até a 25%.” 

 

 Do resultado – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 7

7.1 Da análise atuarial 

Inicialmente, cumpre reiterar que os resultados apurados consideraram o plano de custeio 

vigente na Lei Municipal nº 11.279, de 30/11/2020 e demonstrado a seguir. 

 ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL VIGENTES EM LEI TABELA 11.

Categorias 
Valor anual da base de 

cálculo (R$) 
Alíquota 

vigente % 
Contribuição 

esperada 

Ente Federativo R$ 1.373.957.128,18 22,00% R$ 302.270.568,20 

Taxa de Administração R$ 1.373.957.128,18 0,00% R$ 0,00 

Aporte Anual – Custeio Administrativo R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 

Ente Federativo – Total --- 22,00% R$ 302.270.568,20 

Segurados Ativos R$ 1.373.957.128,18 14,00% R$ 192.353.997,95 

Aposentados* R$ 251.744.635,61 14,00% R$ 35.244.248,99 

Pensionistas* R$ 30.311.111,22 14,00% R$ 4.243.555,57 

Total  36,00% R$ 534.112.370,70 

* Previsão de incidência da alíquota de contribuição sobre a parcela do benefício que excede R$ 6.101,06 (teto do RGPS). 

 

Assim, com base no referido plano de custeio e nos benefícios cobertos pelo RPPS, bem 

como nas informações cadastrais e financeiras encaminhadas, apurou-se os seguintes 

valores em 31/12/2020. 

 PROVISÕES MATEMÁTICAS E RESULTADO ATUARIAL –                                 TAXA DE TABELA 12.

JUROS PARÂMETRO (5,39%) 

Descrição Resultados 

Ativos Garantidores dos Compromissos (1) R$ 16.904.479,13 

     Aplicações e Recursos - DAIR R$ 16.904.479,13 

     Parcelamentos de Débitos Previdenciários R$ 0,00 

Provisão Matemática (2 = 3 + 4) R$ 16.904.479,13 

Benefícios Concedidos (3) R$ 16.904.479,13 

     Benefícios do Plano R$ 13.854.230.062,09 

     Contribuições do Ente (-) R$ 0,00 

     Contribuições do Inativo (-) R$ 352.932.800,82 

     Contribuições do Pensionista (-) R$ 29.942.487,52 

     Compensação Previdenciária (-) R$ 299.910.828,43 

     Cobertura de Insuficiência Financeira (-) * R$ 13.154.539.466,19 

Benefícios a Conceder (4) R$ 0,00 

     Benefícios do Plano R$ 14.504.498.065,80 

     Contribuições do Ente (-) R$ 1.797.717.517,14 

     Contribuições do Ativo (-) R$ 1.904.662.448,08 

     Compensação Previdenciária (-) R$ 1.104.080.289,64 

     Cobertura de Insuficiência Financeira (-) * R$ 9.698.037.810,94 

*  Aporte Complementar do Ente para Cobertura de 
Insuficiência Financeira 

R$ 22.852.577.277,13 
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O resultado atuarial apurado demonstra o montante equivalente ao aporte complementar do 

Ente Federativo para cobertura integral da insuficiência financeira no curto, médio e longo 

prazo. 

Desse modo, caso as hipóteses atuariais venham a se confirmar ao longo do tempo, o Ente 

Federativo terá de efetuar contribuições complementares de R$ 22.852.577.277,13 em 

valor presente atuarial a título de aportes para cobertura de insuficiência financeira. A 

distribuição de tais aportes podem ser observada no fluxo atuarial apresentado para o 

referido Fundo em Repartição. 

7.1.1 Taxa de Juros de 0% 

Adicionalmente, a tabela a seguir apresenta os resultados apurados considerando a taxa de 

juros de 0,00% ao ano, na qual se verifica os valores nominais que serão suportados pelo 

Ente Federativo em longo prazo. 

 

 

 PROVISÕES MATEMÁTICAS E RESULTADO ATUARIAL –                                 TAXA DE TABELA 13.

JUROS PARÂMETRO (0,00%) 

Descrição Resultados 

Ativos Garantidores dos Compromissos (1) R$ 16.904.479,13 

     Aplicações e Recursos - DAIR R$ 16.904.479,13 

     Parcelamentos de Débitos Previdenciários R$ 0,00 

Provisão Matemática (2 = 3 + 4) R$ 16.904.479,13 

Benefícios Concedidos (3) R$ 16.904.479,13 

     Benefícios do Plano R$ 26.128.749.314,26 

     Contribuições do Ente (-) R$ 0,00 

     Contribuições do Inativo (-) R$ 623.019.528,28 

     Contribuições do Pensionista (-) R$ 48.536.852,26 

     Compensação Previdenciária (-) R$ 519.328.156,82 

     Cobertura de Insuficiência Financeira (-) * R$ 24.920.960.297,77 

Benefícios a Conceder (4) R$ 0,00 

     Benefícios do Plano R$ 45.259.552.219,71 

     Contribuições do Ente (-) R$ 2.726.011.834,24 

     Contribuições do Ativo (-) R$ 3.837.913.719,03 

     Compensação Previdenciária (-) R$ 3.250.799.790,00 

     Cobertura de Insuficiência Financeira (-) * R$ 35.444.826.876,44 

*  Aporte Complementar do Ente para Cobertura de 
Insuficiência Financeira 

R$ 60.365.787.174,21 

 

Em sequência, de forma comparativa aos exercícios anteriores, tem-se os seguintes 

resultados do Fundo em Repartição (Plano Financeiro).  

 EVOLUÇÃO DO RESULTADO ATUARIAL TABELA 14.

Descrição 31/12/2018* 31/12/2019* 31/12/2020 Var 

Ativos Garantidores (1) R$ 3.497.211,62 R$ 46.919.958,96 R$ 16.904.479,13 -63,97% 
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Descrição 31/12/2018* 31/12/2019* 31/12/2020 Var 

  Aplicações e Recursos - DAIR R$ 3.497.211,62 R$ 46.919.958,96 R$ 16.904.479,13 -63,97% 

  Parcelamentos de Débitos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - 

Provisão Matemática (2 = 3 + 4 - 5) R$ 55.655.615.143,18 R$ 60.052.690.861,11 R$60.365.787.174,21 0,52% 

  Benefícios Concedidos (3)** R$ 21.380.828.504,76 R$ 24.080.735.739,48 R$24.920.960.297,77 3,49% 

  Benefícios a Conceder (4)** R$ 34.274.786.638,42 R$ 35.971.955.121,63 R$35.444.826.876,44 -1,47% 

Aporte Complementar do Ente para 
cobertura Insuficiência inanceira 

R$ 55.652.117.931,56 R$ 60.052.690.861,11 R$60.365.787.174,21 0,52% 

* Dados extraídos dos respectivos DRAA cadastrados no site da SPREV. 
** A conta corresponde a Cobertura de Insuficiência Financeira. 

 

No que se refere aos ativos, inativos e pensionistas, quando comparado com o ano anterior, 

observa-se uma redução de 1,47% nos aportes para cobertura do déficit dos benefícios a 

conceder e uma elevação de 3,49% nos aportes para cobertura do déficit dos benefícios 

concedidos, devido a concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte e pela 

variação nas respectivas folhas de pagamento. 

Isto exposto, o resultado apurado para a última avaliação atuarial remontou a uma 

necessidade financeira de aporte complementar do ente no valor de R$ 20.365.787.174,21, 

considerado as alíquotas contributivas normais vigentes de 14,00% dos segurados e de 

22,00% do Ente Federativo, o saldo de compensação previdenciária, as adequações 

procedidas às hipóteses atuariais e as variações e características da massa segurada.  

7.2 Da análise financeira  

Por fim, no que se refere à situação financeira do Fundo em Repartição administrado pelo 

RPPS-BH, quando analisadas as receitas oriundas das contribuições patronal e dos 

servidores ativos e inativos ao longo de 2020, depreende-se um nível de insuficiência de 

receita de R$ 55.184.368,55, sendo que as despesas representam 230,29% da 

arrecadação, conforme tabela a seguir. 

 SITUAÇÃO FINANCEIRA TABELA 15.

Descrição Média mensal 

Repasse patronal – custeio normal R$ 26.615.411,76 

Contribuição ativos R$ 13.329.836,27 

Contribuição inativos e pensionistas R$ 2.409.081,91 

Receita total R$ 42.354.329,94 

Despesas previdenciárias (benefícios) R$ 97.538.698,49 

Insuficiência financeira -R$ 55.184.368,55 (-130,29% da receita total) 
 

Relação (despesas x receita total) 230,29% 

 

Essa situação é esperada em um Fundo em Repartição onde não há o ingresso de novos 

servidores ativos, mas tão somente a concessão de benefícios desse grupo, sendo a única 

saída o encerramento do benefício ou a extinção do vínculo com o RPPS-BH sem que haja 

beneficiário para uma eventual pensão por morte. 
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7.3 Da análise das receitas e despesas estimadas e realizadas 

Em complementação as análises dos resultados das avaliações atuariais anuais relativas 

aos três últimos exercícios, seguem apresentadas as variações entre as receitas e despesas 

estimadas e as efetivamente executadas, por plano previdenciário e plano financeiro. 

 EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS E REALIZADAS TABELA 16.

Descrição 31/12/2018* 31/12/2019* 31/12/2020 

Receitas estimadas R$ 399.071.262,96 R$ 352.879.466,81 R$ 418.606.287,45 

Receitas realizadas R$ 971.672.324,27 R$ 1.146.109.861,95 R$ 1.231.774.481,86 

Variação das receitas R$ 572.601.061,31 R$ 793.230.395,14 R$ 813.168.194,41 

Despesas estimadas R$ 1.280.287.562,43 R$ 1.253.035.110,83 R$ 1.338.436.397,02 

Despesas realizadas R$ 1.069.023.829,37 R$ 1.194.884.621,95 R$ 1.288.639.068,31 

Variação das despesas -R$ 211.263.733,06 -R$ 58.150.488,88 -R$ 49.797.328,71 
    

Insuficiência/Excedente estimado -R$ 881.216.299,47 -R$ 900.155.644,02 -R$ 919.830.109,57 

Insuficiência/Excedente realizado -R$97.351.505,10 -R$48.774.760,00 -R$56.864.586,45 

* Dados extraídos dos respectivos DRAA cadastrados no site da SPREV. 

 

No que se refere as receitas e despesas estimadas e realizadas no ano de 2018, observa-se 

que a receita realizada foi R$ 572.601.061,31 superior a receita estimada atuarialmente. 

Enquanto as despesas realizadas foram inferiores às despesas estimadas atuarialmente em 

R$ 211.263.733,06. Ademais, observou-se uma insuficiência financeira tanto na projeção 

atuarial quanto no valor executado. 

Relativo ao ano de 2019, a receita realizada foi R$ 793.230.395,14 superior que a receita 

estimada atuarialmente. Em sentido contrário, as despesas realizadas foram inferiores às 

despesas estimadas atuarialmente em R$ 58.150.488,88. Sendo observado ainda uma 

insuficiência financeira na projeção atuarial e no valor executado. 

Situação semelhante pode ser observada no ano de 2020, na qual a receita realizada foi 

superior a receita estimada atuarialmente em R$ 813.168.194,41 e a despesa realizada foi 

inferior a despesa estimada atuarialmente em R$ 49.797.328,71; além das contas 

projetadas e executadas terem apresentado uma insuficiência financeira. 

Ressalta-se que, acerca das variações apresentadas entre as receitas estimadas e 

realizadas, decorrem do aporte complementar do ente para cobertura de insuficiência 

financeira considerado no valor das receitas realizadas.  

 

 Considerações finais 8

Ante o exposto, o resultado apurado para o Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 

do RPPS-BH remontou a um superávit atuarial no valor de R$ 149.774.536,05, 

considerado as alíquotas contributivas normais vigentes de 14,00% dos segurados e de 

22,00% do Ente Federativo, bem como o aumento do ativo garantidor, o saldo de 

compensação previdenciária, as adequações procedidas às hipóteses atuariais e as 

variações e características da massa segurada.  

Assim, para a sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo em Capitalização do 

RPPS-BH, depreende-se a manutenção das alíquotas de custeio normal. 
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Em relação ao Fundo em Repartição (Plano Financeiro) do RPPS-BH, para a sustentação 

do equilíbrio financeiro, depreende-se a manutenção das alíquotas de custeio normal bem 

como o suporte do Ente Federativo, com o repasse adicional dos recursos necessários à 

garantia da manutenção dos benefícios em regime de caixa, que representa o montante de 

R$ 22.852.577.277,13. 

 

 

 

Por fim, a gestão atuarial tende a se consolidar no RPPS-BH como práticas de contínuo 

aperfeiçoamento no diagnóstico do passivo atuarial, na seleção técnica das hipóteses e 

métodos atuariais e na gestão das operações que possam vir a acarretar a materialização 

dos riscos de liquidez e de frustração dos recursos em longo prazo, necessários à cobertura 

dos benefícios garantidos aos segurados. 

Belo Horizonte (MG), 30/09/2021. 
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