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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

A tabela a seguir apresenta comparativo entre as hipóteses e premissas atuariais 

vigentes e os resultados verificados no estudo de aderência das hipóteses – exercício 2021. 

Cumpre destacar que Instrução Normativa nº 9, de 21 de dezembro de 2018, que 

dispõe sobre parâmetros a serem observados quanto a hipóteses utilizadas nas avaliações 

atuariais, estabelece que o Relatório de Análise das Hipóteses terá periodicidade do seu envio à 

Secretaria de Previdência a cada 4 (quatro) anos. 

Contudo, para as hipóteses econômicas e financeiras, quais sejam, taxa de 

crescimento salarial e taxa de juros, por terem alterações constantes em função de mudanças nas 

remunerações dos servidores e de alterações do mercado financeiro, optamos por atualizar s 

projeções de aderência de acordo com os cenários e legislações vigentes em 2021. No entanto, 

para as hipóteses demográficas consideramos os resultados do Relatório de Aderência do 

exercício de 2020. 

Premissas utilizadas no cálculo atuarial 

PREMISSA HIPÓTESES VIGENTE HIPÓTESES RESULTANTES DOS 
TESTES DE ADERÊNCIA 

Bases Econômicas e Financeiras   

Taxa de Juros Real  5,40% a.a. 4,84% a.a. 

Taxa de Crescimento Salarial 1,00% a.a. 1,00% a.a. 

Hipóteses Biométricas    

Fase laborativa 
Masculino IBGE – 2019 Masc. GKM – 95 Masc. 

Feminino IBGE – 2019 Fem. GKM – 95 Fem. 

Fase pós-laborativa 
Masculino IBGE – 2019 Masc. GKM – 95 Masc. 
Feminino IBGE – 2019 Fem. GKM – 95 Fem. 

Mortalidade de 
Inválidos 

Masculino IBGE – 2019 Masc. GKM – 95 Masc. 
Feminino IBGE – 2019 Fem. GKM – 95 Fem. 

Entrada em Invalidez ALVARO VINDAS ALVARO VINDAS 
 

No caso dos Regimes Financeiros e Métodos Atuariais, não há testes estatísticos a 

serem realizados, em face à característica da escolha destes parâmetros, que recai na observância 

da legislação aplicável e na comparação do montante das Provisões Matemáticas. Assim, de 
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acordo com a legislação vigente, verificou-se que, tanto o Regime Financeiro quanto o Método 

de Financiamento atendem à legislação vigente. 

Em relação a Taxa de Juros Real deverá ser definida pelo RPPS em sua Política de 

Investimentos, a qual deverá ser considerada para o período de Médio e Longo Prazo, sendo que, 

aquela resultante dos testes, com base na duração do Passivo Atuarial foi de 4,84% ao ano, ou a 

sua equivalência mensal, relativamente ao exercício de 2022.  

A hipótese de crescimento salarial foi definida observando-se os critérios 

prospectivos da política de recursos humanos quanto às progressões e tabelas salariais (Política 

de Cargos e Salários) do Ente Federativo. Assim, caso inexistam diretrizes em contrário do Ente 

Federativo com relação a esta hipótese, não rejeitamos a sua utilização com base no modelo 

proposto, que resultou em uma taxa média de 1,00% a.a., com a recomendação de que esta seja 

revista periodicamente, assim como as demais hipóteses. 

Com relação à hipótese de mortalidade geral, a tábua que se mostrou mais aderente 

à massa vinculada ao Plano foi a Tábua GKM – 95 M&F. Logo, não descartamos a alteração da 

hipótese de mortalidade de válidos, ou seja, adotar a Tábua GKM – 95 M&F. No entanto, cumpre 

ressaltar que a hipótese que a tábua atualmente vigente, qual seja, Tábua IBGE segregada por 

sexo, não foi rejeitada. Por outro lado, caso não seja esse o entendimento do RPPS, 

alternativamente, sugerimos que considere uma das tábuas que não tenham sido rejeitadas nos 

testes realizados. 

Com relação à hipótese de entrada em invalidez, a tábua hoje vigente foi a que se 

mostrou mais aderente à massa vinculada ao Plano. Logo, não descartamos a manutenção da 

hipótese de mortalidade de inválidos, ou seja, manter a Tábua Álvaro Vindas. Por outro lado, 

caso não seja esse o entendimento do RPPS, alternativamente, sugerimos que considere uma das 

tábuas que não tenham sido rejeitadas nos testes realizados. 

 

 

 
 
 

  



 
 

 
3 
 

Brasilis Consultoria Atuarial 
Telefax: (31) 3466-3552 – site: www.brasilisconsultoria.com.br 

1) TESTE ADERÊNCIA DAS HIPÓTESES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS 

1.1 CRESCIMENTO SALARIAL 

Por determinação da Portaria MF nº 464, de 19/11/2018, em seu art. 17, deverá ser 

elaborado Relatório de Análise das Hipóteses de crescimento real das remunerações, 

demonstrando os resultados dos estudos técnicos de aderência e de acompanhamento. 

As diretrizes aplicadas à realização deste estudo estão determinadas na Instrução 

Normativa MF nº 09, de 21/12/2018, e são detalhadas nos tópicos seguintes. 

1.1.1 LEGISLAÇÃO VIGENTE 

Relação da legislação do ente federativo que trata dos cargos, carreiras e estrutura 

remuneratória dos segurados ativos do RPPS: 

Tabela 1 - Legislação vigente 

Norma Nº Data Abrangência 

LEI 874 04/04/2008 PCCV (Adm. Direta) 

LEI 1316 30/12/2013 PCCV CÂMARA 

LEI 1582 12/06/2019 ISSM 

LEI 730 18/05/2006 STT 

LEI 1389 15/06/2015 STT 

LEI 1541 21/05/2018 CÂMARA 

1.1.2 METODOLOGIA APLICADA 

Abaixo, são apresentadas as regras de incidência do reajuste da remuneração dos 

servidores, conforme a lotação, o critério de aposentadoria, a frequência da incidência e a alíquota 

de reajuste devida: 

Tabela 2 - Regras do Plano de Carreira e Remuneração 

Lotação Frequência Alíquota 

Prefeitura Extra Magistério TRIÊNIO 2,50% 

Prefeitura Magistério TRIÊNIO 3,00% 

Câmara TRIÊNIO 7,00% 

Câmara QUINQUÊNIO 6,00% 

STT TRIÊNIO 2,50% 

ISSM TRIÊNIO 2,50% 
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Para o cálculo da alíquota média de crescimento salarial atual da massa de servidores, 

utilizou-se das regras descritas na Tabela 2, aplicadas à base cadastral dos servidores ativos do 

Município, considerando: 

→ Base cadastral dos servidores ativos, informada para o estudo atuarial do exercício 

2021; 

→ Incidência individual das alíquotas de reajuste, servidor a servidor; 

→ Período de vínculo do servidor considerado: desde sua data de admissão até a idade 

de aposentadoria projetada. 

 

1.1.3 ESTATÍSTICA DOS SERVIDORES 

Tabela 3 - Distribuição de participantes – por lotação 

DISCRIMINAÇÃO FOLHA MENSAL QUANTIDADE REMUN. MÉDIA 

Câmara 376.538,11  67  5.619,97  

ISSM 80.807,13  25  3.232,29  

Prefeitura 20.114.191,02  5.621  3.578,40  

STT 286.856,83  113  2.538,56  

Total 20.858.393,09  5.826  3.580,23  

 

1.1.4 PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO SALARIAL FUTURO 

Tabela 4 - Média de Crescimento Salarial Anual por lotação 

Lotação 
Sexo 

Total Geral 
F M 

CAMARA 2,31% 2,34% 2,32% 

ISSM 0,73% 0,72% 0,72% 
PREFEITURA 0,72% 0,72% 0,72% 

STT 0,71% 0,72% 0,72% 
PREFEITURA - EDUCAÇÃO 1,48% 1,46% 1,47% 

Total Geral 0,98% 0,92% 0,97% 

 

As taxas de crescimento reais utilizadas no cálculo não poderão ser inferiores a 1% 

ao ano, conforme especificado na Portaria MF 464/2018, assim, caso o Ente adote um 

crescimento salarial único para toda a massa de servidores, sugerimos que o crescimento não 

seja inferior a 1,00%. Por outro lado, caso sejam adotadas alíquotas diferentes para cada 

lotação, sugerimos que utilizem taxas não inferiores as calculadas na tabela acima. 
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1.2 TAXA DE JUROS 

Conforme determina a Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, a taxa de 

desconto atuarial efetiva máxima real admitida nas projeções atuariais será a resultante do 

disposto no Art. 26, conforme:  

 
Art. 26. A taxa de juros real anual a ser utilizada como taxa de desconto para 
apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do RPPS 
deverá ter, como limite máximo, o menor percentual dentre os seguintes: 
 
I - do valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos 
garantidores do RPPS, conforme meta prevista na política anual de investimentos 
aprovada pelo conselho deliberativo do regime; 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. 
 

A duração do passivo corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de 

benefícios do RPPS, líquidos das contribuições dos aposentados e pensionistas, ponderada pelos 

valores presentes desses fluxos. 

Considerando os Fluxos Atuariais do Plano Previdenciário do exercício de 2021 para 

cálculo da duração do passivo, obteve-se o valor de 15,88 anos. 

A Portaria SPREV nº 6.132, de 25 de maio de 2021, define a taxa de juros parâmetro 

a ser utilizada nas avaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social para o exercício 

de 2022, e apresentou a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média em seu Anexo I. 

Considerando a duração do passivo do Plano Previdenciário de 15,88 a taxa de juros 

referencial é de 4,84%. 

Assim, a Avaliação Atuarial do exercício de 2022 deverá considerar o menor 

percentual entre a taxa de juros de 4,84% e taxa de juros real anual definida na política anual de 

investimentos. 
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2) CONCLUSÕES 

 

O presente Relatório apresenta de forma analítica os resultados dos estudos 

realizados quanto à aderência das hipóteses econômicas e financeiras em face dos normativos 

vigentes, em especial a Portaria MF nº 464/2018. 

Conforme determina a Portaria MF nº 464/2018, se identificada a não aderência das 

hipóteses avaliadas no Relatório de Análise das Hipóteses, sua alteração deverá ser implementada 

na avaliação atuarial do exercício seguinte ao de elaboração do referido relatório. 

Ainda, determina que: 

• As recomendações para alteração das premissas e hipóteses constantes do Relatório 

de Análise das Hipóteses devem ser objeto de contínuo acompanhamento pela 

unidade gestora do RPPS e pelos conselhos deliberativo e fiscal. 

• A unidade gestora do RPPS deverá cientificar os conselhos deliberativo e fiscal do 

conteúdo do Relatório de Análise das Hipóteses e disponibilizá-lo aos beneficiários 

do regime e aos órgãos de controle interno e externo. 

Cumpre destacar que Instrução Normativa nº 9, de 21 de dezembro de 2018, que 

dispõe sobre parâmetros a serem observados quanto a hipóteses utilizadas nas avaliações 

atuariais, estabelece que o Relatório de Análise das Hipóteses terá periodicidade do seu envio à 

Secretaria de Previdência a cada 4 (quatro) anos. 

Contudo, para as hipóteses econômicas e financeiras, quais sejam, taxa de 

crescimento salarial e taxa de juros, por terem alterações constantes em função de mudanças nas 

remunerações dos servidores e de alterações do mercado financeiro, optamos por atualizar s 

projeções de aderência de acordo com os cenários e legislações vigentes em 2021. No entanto, 

para as hipóteses demográficas consideramos os resultados do Relatório de Aderência do 

exercício de 2020. 

Este é o nosso parecer. 

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2021. 

 

Thiago Fernandes 
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