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Ao  

Presidente RPPS  

Município de Garanhuns-PE  

        Fortaleza, 13 de Julho de 2022 

I. INTRODUÇÃO 

Visando atender os pré-requisitos do Programa de Certificação do Pró-Gestão, a Unidade Gestora do 

RPPS do município de Garanhuns solicitou a esta consultoria um parecer que vise a comparação entre 

as avaliações atuariais dos exercícios de 2020, 2021 e 2022. 

O Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS - Pró-Gestão visa auxiliar 

a Unidade Gestora do RPPS a melhorar a gestão do RPPS, por meio de aprimoramento do controle dos 

ativos e passivos previdenciários e de uma maior transparência no relacionamento destes com os 

segurados e sociedade. 

O objetivo dessa comparação é verificar a evolução da situação atuarial e comparar a compatibilidade 

dos resultados encontrados em cada uma das variáveis. 

II. COMPARATIVO 

O principal objetivo da comparação das avaliações atuariais é verificar se a situação está melhorando 

ou não. 

Entende-se como melhora da situação, se o resultado atuarial primário está mais próximo de zero. 

Para encontrar o resultado atuarial primário, devemos inicialmente descontar dos valores das 

obrigações com os servidores ativos, aposentados e pensionistas, o valor a receber do ente, dos 

servidores ativos, aposentados e pensionistas além da receita vinda do RGPS. 

No quadro abaixo, o disposto no parágrafo anterior é a Provisão, onde separamos em dois grupos: 

Benefício Concedido e Benefício a Conceder. 

Após a apuração das respectivas Provisões comparamos com o recurso que temos em caixa e a 

receber, através de parcelamentos. 

Caso as receitas sejam menores que as Provisões, temos um resultado atuarial primário deficitário. O 

contrário, é  um resultado superavitário. 

Abaixo segue o quadro fruto diretamente das respectivas avaliações atuariais: 2022 (data base 

31/12/2021), 2021 (data base 31/12/2020) e 2020 (data base 31/12/2019): 
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Variável DRAA 2022 DRAA 2021 DRAA 2020

VPA Salário 549.252.990,00R$          665.814.714,29R$            599.475.517,23R$      

(+) Patrimônio 59.486.123,36R$             51.352.890,72R$              59.689.478,56R$        

(+) Parcelamento 8.319.792,45R$               -R$                                  -R$                            

(-) Provisão - Benefício Concedido 434.585.595,03R$          295.118.042,25R$            246.184.362,37R$      

(-) Provisão - Benefício a Conceder 413.224.775,27R$          71.115.815,64R$              74.209.805,53R$        

(=) Resultado Atuarial Primário 780.004.454,49-R$          314.880.967,17-R$            260.704.689,34-R$      

Entretanto, não podemos utilizar os respectivos valores nominais para fins de comparação porque foi 

utilizado como premissas taxas de juros atuariais reais distintas. 

No caso da avaliação de 2022, a taxa de juros foi de 5,39% ao ano. No caso da avaliação de 2021, a 

taxa de juros foi de 5,39% ao ano. No caso da avaliação de 2020, a taxa de juros foi de 5,86% ao ano. 

Assim, o primeiro passo para fazer as devidas comparações é deixarmos as respectivas avaliações com 

a mesma taxa de juros.  

Entretanto, com não tivemos como obter o fluxo atuarial das respectiva avaliações, dado que não foi a 

ARIMA que realizou as anteriores, não temos como colocar todos no mesmo patamar de juros, sendo 

necessário fazer a comparação em valores nominais. 

Mesmo assim, não é correto a comparação neste momento, devido ao processo inflacionário existente 

em nosso País. Logo precisamos deixar os valores nominais na mesma data base para podermos 

comparar de forma adequada. 

Trouxemos todos os valores para data base da avaliação de 2022, dezembro de 2021: 

• Atualizamos os valores do DRAA 2020, com data base de 31/12/2019, pelo IPCA acumulado 

até 31/12/2021 que foi de 16,36%; e 

• Atualizamos os valores do DRAA 2021, com data base de 31/12/2020, pelo IPCA acumulado 

até 31/12/2021 que foi de 11,55%. 

Chegamos então ao quadro abaixo que nos permite as devidas comparações: 

Variável
 DRAA 2022 AJUSTADA 

 DRAA 2021 AJUSTADA 

ATUALIZADA 

 DRAA 2020 

ATUALIZADA 

VPA Salário 549.252.990,00R$          742.695.534,61R$            697.524.334,98R$      

(+) Patrimônio 59.486.123,36R$             57.282.546,94R$              69.452.150,49R$        

(+) Parcelamento 8.319.792,45R$               -R$                                  -R$                            

(-) Provisão - Benefício Concedido 434.585.595,03R$          329.194.965,89R$            286.449.702,63R$      

(-) Provisão - Benefício a Conceder 413.224.775,27R$          79.327.472,92R$              86.347.388,28R$        

(=) Resultado Atuarial Primário 780.004.454,49-R$          351.239.891,87-R$            303.344.940,42-R$      

Podemos então observar um agravamento da situação atuarial, tanto de  2020 para 2021 quanto de 

2021 para 2020. 

A principal variação foi no exercício de 2022, principalmente com relação a mensuração do valor da 

provisão dos benefícios a conceder, em virtude: 
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• Redução do valor estimado do salário dos servidores ativos, dado a redução da taxa de juros e 

da proximidade da idade de aposentadoria. Porém deve-se investigar melhor dado a redução 

significativa frente ao cálculo anterior; 

• Aumento do valor estimado de aposentadoria e pensão a conceder. Deve-se verificar as 

hipóteses utilizadas em ambas as avaliações e analisar qual de fato se adequar melhor a 

realidade local. Havia nas duas avaliações anteriores uma certa coerência entre os resultados, 

que foram bem diferentes da última avaliação. 

Abaixo segue o quadro estatístico e remuneratório das avaliações, em valores nominais: 

2022 2021 2020

5.101.792,13R$   5.435.883,46R$  5.471.042,32R$  

2022 2021 2020

2.830.263,27R$   2.667.867,18R$  2.278.372,79R$  

2022 2021 2020

296.352,59R$      288.074,58R$     255.669,16R$     

Remuneração dos Ativos

Remuneração dos Inativos

Remuneração dos Pensionistas

 

 

Exercício Magistério Não-Magistério TOTAL

2020 948,00                   1.179,00                2.127,00               

2021 992,00                   1.238,00                2.230,00               

2022 905,00                   1.172,00                2.077,00                

 

III. CONCLUSÃO 

Concluímos que: 

• Os reajustes salariais devem ser sempre pautados por estudos atuariais de impactos, devido a 

proximidade da idade de aposentadoria; 

• Observamos um crescimento considerável do resultado atuarial primário deficitário; 

• Logo devemos diminuir esta velocidade, sendo necessário implantar medidas saneadoras do 

déficit atuarial;  

• Deve-se analisar as hipóteses utilizadas em todas as avalições atuariais, dado a grande 

variabilidade do resultado nesta última avaliação; e 

• O ente federativo não está  demonstrando dificuldade de pagamento, entretanto há 

necessidade de modificar o plano de amortização devido a proximidade de alíquotas 

suplementares insolventes. 
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Este é o nosso parecer. 

A ARIMA Soluções Atuariais fica a disposição  para dirimir quaisquer dúvidas.    

 


