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 O Cálculo Atuarial, é um importantíssimo 

instrumento de gestão, que se propõe a definir o Plano 

de Custeio do sistema previdenciário do município de 

Varginha - INPREV. Desta forma, com a base de 

dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas 

do município, processada através da aplicação de 

ferramentas e modelos atuariais, busca-se promover o 

equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. 

 

 O Regime adotado é o de Capitalização que 
consiste em calcular as contribuições necessárias e 

suficientes a serem vertidas ao plano no período 

contributivo, visando constituir o capital que 

responderá pelo pagamento de benefícios futuros 

(formação de reservas). 

 

Relatório Estatístico 

Dados levantados junto ao cadastro do Instituto, 

contendo informações da Prefeitura Municipal, demais 

autarquias e fundações, em maioria, através de 

entrevista pessoal com cada servidor e de 

recadastramento realizado, totaliza 3.228 participantes 

validados assim distribuídos: 2.385 Servidores Ativos, 

667 Aposentados e 176 Pensionistas. 

 Os gastos do Município com a folha de 

pagamento do atual quadro de pessoal está assim  

distribuido: com servidores Ativos 78,49%, 

Aposentados 17,84% e com os Pensionistas 3,67%. 

Servidores Ativos 

Número total se servidores...............................2.385 

Idade Média......................................................42,48 

Idade Média de Entrada em Aposentadoria.....60,88 

Remuneração Média....................................2.227,30 

Soma das remunerações.......................5.312.124,39 

 

 O percentual de Servidores do sexo masculino é 

de 32% e do sexo feminino é de 68%.  Estes percentuais 

refletem uma sobrecarga nas taxas de contribuição ao 

RPPS, uma vez que a mulher contribui por um período 

menor, adquire o direito ao benefício vitalício mais cedo, 

com a agravante de uma expectativa de vida, teoricamente, 

maior em relação ao homem, não prevista nas tábuas de 

mortalidade do IBGE. 

Massa dos Servidores Aposentados 

Número Total de Aposentados .......................................667 

Idade Média .................................................................65,56 

Provento Médio ......................................................1.809,77 

Soma dos Proventos ........................................1.207.120,55 

 Gastos por tipo de Aposentadoria 

Massa dos Pensionistas 

Número Total de Pensionistas ........................................176 

Idade Média .................................................................59,27 

Pensão Média .........................................................1.411,10 

Soma das Pensões ...............................................248.353,80 

 

 

 Parecer Atuarial 

 Face aos resultados obtidos, levando em 

consideração o banco de dados dos servidores do município 

de Varginha em a 30 de novembro de 2.017, a legislação 

vigente (Lei nº. 9.717, Emendas Constitucionais nº. 20, nº. 

41, nº. 47 e nº. 70, Portaria MPAS nº. 4.992/99, 402/08, 

403/08, 21/13, 440/13 e leis locais em vigor), bem como as 

premissas básicas de cálculo e metodologia aplicada, estima

-se em 67 o número de aposentadorias a serem concedidas 

no exercício de 2018 e conclui-se que: 

 O Regime Próprio de Previdência dos Servidores 

Municipais de Varginha possui um sistema de cadastro 

atualizado semestralmente no que diz respeito aos inativos e 

pensionistas e procede ao cadastramento dos servidores 

ativos no momento da admissão, apresentando uma base 

cadastral confiável. Foram contemplados 2.385 servidores 

ativos, 667 aposentados e 176 pensionistas. 

 

 O Instituto aplica atualmente alíquota normal de 

contribuição previdenciária, de 19% da parte patronal e, 

11% da parte do servidor que são suficientes para 

capitalização do sistema.  O Ativo Real do Regime é de R$ 

324.794.210,66, e o superávit apurado para o exercício de 

2017, foi de R$ 45.289.888,03. 

 Os rendimentos provenientes dos investimentos 

do ativo disponível atingiram resultado de 13,51%, ficando 

4,46% acima da meta atuarial definida em 9,05% 

(IPCA+6%), o que representa uma superação da meta em 

49,28%. O resultado contribuiu substancialmente para a 

elevação do superavit do plano do previdenciário. 

 Dentro da proposta de equilíbrio atuarial, as 

alíquotas de contribuição previdenciária patronal de 19% e 

dos servidores 11%, somada aos recursos financeiros 

provenientes de processos de compensação previdenciária 

entre o Instituto e a Secretaria de Regimes Próprios de 

Previdência Social, a eficiente gestão das aplicações dos 

recursos financeiros disponíveis no mercado de 

investimentos, a administração dos custos de manutenção 

do Instituto e a correta avaliação na concessão dos 

processos de aposentadoria e pensão, garantem o equilíbrio 

no regime, de uma forma consistente. 
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Compulsoria

Item Masculino % Total Feminino % Total Total Média 

Número Servidores 757 31,74 1.628 68,26 2.385 - 

Idade Média 42,47 - 42,49 - - 42,48 

Tempo Serviço Anterior Médio 4,35 49,99 4,35 50,01 8,70 4,35 

Tempo Prefeitura Médio 8,18 48,58 8,66 51,42 16,84 8,42 

Tempo Serviço Total Médio 12,85 48,94 13,41 51,06 26,26 13,13 

Salário Médio 2.235,19 - 2.224,64 - - 2.227,30 

Folha de Pagamento 1.692.040,83 31,85 3.620.083,56 68,15 5.312.124,39 - 

 2015 2016 2017 

Ativo do plano 237.627.727,50 281.963.635,78 324.794.210,66 

Alíquota Praticada 30% 30% 30% 

Resultado (Superávit) 33.229.142,14 36.138.751,09 45.289.888,03 

Número de Servidores 2.340 2.305 2.385 

Despesa com Servidores 4.318.665,68 4.583.484,05 5.312.124,39 

Número de Aposentados 608 648 667 

Despesa com Aposentados 932.609,33 1.102.997,73 1.207.120,55 

Número de Pensionistas 172 172 176 

Despesa com Pensionistas 209.625,96 220.888,32 248.353,80 

Comparativo dos Resultados dos Cáculos Atuariais Anteriores 

CÁLCULO ATUARIAL BASE DEZEMBRO/2017 - PLANO PREVIDENCIÁRIO 
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 O Prefeito do Município de Varginha, 

Dr. Antônio Silva, demonstrando sua 

preocupação com a valorização dos 

aposentados e pensionistas do município, sem 

perder de vista o não comprometimento 

financeiro da administração municipal e o 

regramento que limita os gastos com folha de 

pagamento, sancionou, em 24 de janeiro do 

corrente ano a Lei 6.408 que concede 

reposição 2,95% no valor dos benefícios de 

aposentadorias e pensões. 

 Este percentual foi aplicado como 

reposição dos proventos das aposentadorias e  

pensões pagas em janeiro, e corresponde à 

inflação medida no período de janeiro a  

dezembro de 2017 - IPCA anual acumulado, 

índice de inflação divulgado pelo IBGE. 

 Na Lei 6.410, sancionada no último 

24 de janeiro, o Dr. Antônio Silva também 

reajustou o valor do tíquete alimentação para 

R$ 270,00. Resgatando seu compromisso com 

os aposentados e pensionistas, o prefeito 

elevou para o nível E-14 - R$ 1.745,10 o teto 

dos proventos das aposentadorias e pensões 

com direito ao recebimento deste benefício, 

extendo-o  para  quase 200  ex-servidores.  

 A reposição salarial, o aumento do 

tíquete alimentação  e sua extensão para um 

maior número de aposentados e pensionistas, 

foi concedida e creditada aos favorecidos no 

mês de janeiro do corrente ano.  

 A reposição nos valores dos proventos 

das aposentadorias e nas pensões, são de 

responsabilidade órgão gestor da previdência 

municipal – INPREV, custeados com recursos 

do instituto. 

REPOSIÇÃO SALARIAL DE 2,95% EM 2018, AUMENTO NO TÍQUTE ALIMENTAÇÃO PARA R$ 270,00 E 

EXTENSÃO DESSE BENEFÍCIO A QUASE 200 APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDOS NOS ÚLTIMOS MESES 

Carlos Benedito 
Eliton Donizete Vicente 

Giovani Oliveira Bernardes 
Jadir Garcia Pereira 

Maria Helena Selvati 
Ramos 

Marly Ida da Silva 
Rubens V. Reis Teixeira 

 

Antônio Maritan Peloso 
Betina Vilela Reis Teixeira 

Paiva 
João Batista dos Santos 

Ramiro Marangão Grande 
Ronald Amaury Braga 

Vilson Fernandes 

Ismael Alves Teixeira 
Sueli Aparecida da Silva 

Nascimento 

OUTUBRO 

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INPREV 
Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922/2010 
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Total na Carteira de Investimentos: R$ 292.239.599,91 

Meta Atuarial: 9,05%a.a. / Rentabilidade: 13,51%a.a. 

NOVEMBRO 
DEZEMBRO 

Realizada na sede do INPREV, apresentação, em 17 

de  janeiro do ano de 2018, aos membros do Conselho de 

Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva 

e do Comitê de Investimentos,  do relatório das aplicações 

financeiras do exercício 2017, pela LDB Consultoria,  

empresa contratada para prestar consultoria ao instituto.

 As aplicações dos recursos financeiros do 

INPREV foram definidas na Política Anual de 

Investimentos 2017, aprovada pelo Conselho de 

Administração. O objetivo desta política é estabelecer as 

diretrizes e linhas gerais relativas à gestão dos recursos 

garantidores das reservas técnicas dos planos de benefícios 

do instituto. Como norteadores, da política de 

investimentos, são considerados os princípios da boa 

governança, as condições de segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez, motivação, adequação a natureza das 

obrigações e a transparência. 

 No intuito de alcançar a meta atuarial 

estabelecida para as aplicações do RPPS, a estratégia de 

investimentos prevê sua diversificação, tanto no nível de 

classe de ativos (renda fixa, renda variável), quanto na 

segmentação por subclasse de ativos, emissor, vencimentos 

diversos, indexadores etc, com vistas a maximizar a relação 

risco - retorno do montante total aplicado. 

 O Comitê de investimentos, presidido pelo 

servidor Paulo Praxedes, é o órgão da estrutura do 

INPREV, responsável pela elaboração e execução da 

política de investimentos. 

 Na apresentação, a LDB demonstrou que as 

aplicações financeiras do INPREV encontram-se 

plenamente enquadradas na Resolução nº 3.922/2010 do 

Conselho Monetário Nacional e suas alterações e, 

obedecem rigososamente a Política de Investimentos 2017, 

aprovada pelo órgão deliberativo do RPPS. 

 Apresentado o quadro comparativo da 

Rentabilidade versus Meta Atuarial  verificou-se que, no 

acumulado do ano até dezembro/2017, a meta estabelecida 

para o exercício foi superada com folga. Uma rentabilidade 

de 13,51%, contra a meta atuarial de 9,05% (IPCA+6%), 

representando um ganho de 4,46 pontos acima do índice 

obrigatório e superando em 49,28% da meta atuarial.    

 Os rendimentos das aplicações financeiras do 

INPREV em 2017 somaram R$ 32.039.210,68, fato que 

contribuiu para encerrar o exercício com um patrimônio 

financeiro total de R$ 292.239.599,91. O excelente 

resultado  alcançado com os investimentos do INPREV, 

repercutiu em um sensível aumento da solvência do plano 

de previdência municipal. 

 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO INPREV NO EXERCÍCIO 2017 

NOSSA MISSÃO 

Atender aos beneficiários do regime de previdência do 

município com agilidade, criatividade, observando a 

legalidade e gerir as reservas técnicas com segurança e 

transparência. 

NOSSA VISÃO 

Efetuar uma gestão sustentável, difundindo e consolidando a 

cultura previdenciária, com ética e responsabilidade social. 

VISITE A PÁGINA DO INPREV NA VISITE A PÁGINA DO INPREV NA VISITE A PÁGINA DO INPREV NA 

INTERNETINTERNETINTERNET   
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