
                                             PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

                                                       Gabinete do Prefeito

NOTA TÉCNICA ATUARIAL
 

EXERCÍCIO 2010
DO 

 REGIME PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE
PIRAPORA - MG

Data Base 31/12/2009

      RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274     (038)3749-6100        39.270.000         CENTRO       PIRAPORA         MINAS GERAIS BRASIL



                                             PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

                                                       Gabinete do Prefeito

NOTA TÉCNICA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2010 DO REGIME DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRAPORA – MG COM

BASE NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE

A presente nota técnica atuarial tem por objetivo atender às determinações

constantes da Portaria MPAS nº 403/2008, e apresentar a metodologia atuarial utilizada na

avaliação  atuarial  do  exercício  de  2010  para  o  regime  previdenciário  do  município  de

PIRAPORA - MG, apurando os compromissos com o plano de benefício e estabelecendo a

alíquota de contribuição necessária para a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. 

I)  Elenco  de  benefícios  previstos  na  Previdência  do  Município  e  com  base  na

Portaria MPAS 402/2008.

São  os  seguintes  os  benefícios  previstos  na  atual  legislação  previdenciária

municipal,  Lei  nº  1770/2005 e que darão coberturas aos servidores  ativos efetivos,  não

incluso àqueles  de cargo em comissão de livre  nomeação e exoneração ,  que pela

legislação federal estão amparados pelo RPGS :

.1) - Aposentadoria ordinárias

.2) - Aposentadoria por invalidez permanente;

.3) - Aposentadoria compulsória por implemento de idade;

           .4) - Pensão por morte em atividade;

.5) - Pensão por morte em inatividade;

.6) - Auxílios estabelecidos pela Legislação Municipal de Previdência
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II) Regras Mínimas de Concessão dos Benefícios Previdenciários

       

As regras de concessão dos benefícios previdenciários estão de acordo com as

Emendas Constitucionais nº20, nº 41 e nº 47 e a Medida Provisória nº 167 convertida na

Lei nº 10.887/2004, conforme segue: 

III) Hipóteses de trabalho adotadas.

Hipóteses não Biométricas :

a) Taxa de juros: 6% ao ano;

b) Taxa real de crescimento salarial por mérito:  1,00% ao ano, considerado

como crescimento máximo dado pela amplitude de cada carreira. Esta hipótese é necessária,

pois o método exigido é o de unidade de crédito que exige uma única taxa de evolução dos

salários;

c) Reposição dos servidores: O Município informou que não tem previsão

para reposição dos servidores;

d) Projeção de crescimento Real dos Salários por produtividade: nula, pois

não se utiliza isto nos planos de cargos e carreiras do serviço público;

e) Rotatividade  (perda  da  condição  de  servidor  ativo  sem  direito  ao

benefício): nula;

f) Custos administrativos: não foram incluídos no custeio;

g) Projeção de crescimento real dos benefícios do plano: Considerando o disposto no artigo 8º

da Portaria 403/2008, o crescimento será nula%;

h) fator de determinação ao longo do tempo do valor real dos salários: Conforme determina

a legislação federal e municipal como 100%. 
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i) fator de determinação ao longo do tempo do valor real dos benefícios: Conforme determina

a legislação federal e municipal, como 100%.

Hipóteses Biométricas : 

a) Mortalidade Geral :  
qx

     da IBGE/2008

b) Mortalidade de Inválidos: q
i
x  da IAPB 55/57;

c)    Entrada em Invalidez: i x da Light Média;

d) Mortalidade de Ativos: 
qaax IBGE/2008;

e) Composição familiar: Conforme definição extraída curso de “Avaliação

Atuarial de EFPP“ ministrado pelo Instituto Brasileiro de Atuária em Abril de 1989, pelo

eminente atuário José Roberto Montello,  verbis  “Quando o plano do Fundo de Pensão

prevê  o  pagamento  de  um  benefício  de  renda  mensal  por  morte  do  segurado  aos

dependentes habilitados é preciso estudar a composição média da família dos segurados.

Torna-se necessário estabelecer para cada idade uma família PIRAPORA – MG associada.

Assim um segurado de idade x  tem uma família  PIRAPORA – MG composta de uma

esposa ou companheira de idade y e filhos de idade z1 e z2 e assim por diante. Com base

nessas  famílias  padrões  associadas  à  cada  idade  se  estabelece  o  compromisso  que  um

segurado deixará em relação aos dependentes  habilitados se falecer com a idade de,  por

exemplo, x anos. “. 

No caso da presente avaliação a hipótese de composição familiar é de esposa

ou companheira e dois filhos menores.

O  plano  de  custeio  foi  elaborado  em  percentual  da  folha  total  de

remuneração dos servidores e, para sua apuração, utilizou-se: 
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 .1 –Juros atuarial: Calculado à taxa de juros de 6% ao ano;

.2 - Custo  normal  puro,  expresso  em  percentual  da  folha  total  de

remuneração dos servidores. O custo normal deve ser entendido como o custo do regime,

plano ou benefício. 

III) Regimes de Financiamento Adotados.

 

Os regimes financeiros adotados na avaliação atuarial estão compatíveis com

aqueles previstos no Anexo I, item III da Portaria MPAS/SPS nº7.796 de 28/8/2000:

.1 -  Para as aposentadorias ordinárias, ou seja, por tempo de serviço ou

idade com reversão em pensão por morte: 

Regime Financeiro de Capitalização:   Caracteriza-se por ser um regime

que cobra dos segurados contribuições constantes em função da idade e tempo de serviço,

que deverão ser acumuladas e capitalizadas no tempo, capaz de cobrir todas as despesas

futuras decorrentes deste evento.

Método Atuarial de Crédito Unitário Projetado : define-se como sendo o

valor do  benefício a que se tem direito feito,  ao longo da vida laborativa do filiado ao

regime  de  previdência  social.  Adotamos  na  determinação  do  benefício  anual  de

sobrevivência o valor que o segurado teria como base no salário anual projetado para ser

recebido no momento futuro de sua aposentadoria.  Determina-se, então o montante dos

compromissos  totais.  Deste  total  é  subtraído  o montante  total  dos  recursos  financeiros

disponíveis como garantia dos benefícios a serem concedidos. Esse resto é financiado em

parcelas anuais, constantes, pelo prazo médio de permanência dos filiados ao regime. Deve-

se observar que este método não gera, em hipótese nenhuma, superávit ou déficit e sim uma

oscilação de taxas de custeio ao longo dos anos.  
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.2 -  Para as aposentadorias decorrentes de invalidez com reversão em

pensão por  morte:

Método Atuarial de Crédito Unitário Projetado : define-se como sendo o

valor  do benefício  a  que se  tem direito feito,  ao longo da vida  laborativa  do filiado ao

regime  de  previdência  social.  Adotamos  na  determinação  do  benefício  anual  de

sobrevivência o valor que o segurado teria como base no salário anual projetado para ser

recebido no momento futuro de sua aposentadoria.  Determina-se, então o montante dos

compromissos  totais.  Deste  total  é  subtraído  o montante  total  dos  recursos  financeiros

disponíveis como garantia dos benefícios a serem concedidos. Esse resto é financiado em

parcelas anuais, constantes, pelo prazo médio de permanência dos filiados ao regime. Deve-

se observar que este método não gera, em hipótese nenhuma, superávit ou déficit e sim uma

oscilação de taxas de custeio ao longo dos anos.

.3 -  Auxílios em Geral:

Regime Financeiro de Repartição Simples :  caracteriza-se por apurar a

cada ano o valor presente dos compromissos que se iniciarão neste exercício e é este valor

que deve ser arrecadado e passa a integrar o plano de custeio.

Massa  estacionária:  Considera-se  massa  estacionária  aquela  onde  não  há

probabilidade de ocorrência de eventos futuros, como as saídas por morte ou invalidez.  

Devemos ressaltar que a estacionariedade ocorre em Regimes Previdenciários

onde não existe uma flutuação muito grande da massa em relação às despesas previstas e a

um conjunto  de  parâmetros  utilizados  na  determinação  dos  benefícios  que  não  devem

oscilar muito.

         RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274     (038)3749-6100        39.270.000         CENTRO       PIRAPORA         MINAS GERAIS BRASIL

                                                                                                                                                           
6



                                             PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

                                                       Gabinete do Prefeito

METODOLOGIA ATUARIAL ADOTADA

 Valor Atual dos Benefícios Futuros a Conceder - VABFaC

Aposentadorias ordinárias

   

  fc
D

D
BenefPVABFaC aa

ah

x

a

xaa
x

aa
r

jx
apos
jx  

)12()12(

)12(

)12(

;; 13

Onde:
fc : Fator de capacidade do Benefício;

)12(iah
xa :  valor  atual  do custo unitário de pensão de um servidor  válido na idade “x” de

aposentadoria, considerando as idades dos dependentes desse servidor.

jxBenefP ; : valor do benefício projetado para o servidor “j” na idade “x”, da aposentadoria.
)12(

xa renda, anual, imediata, antecipada fracionada de um segurado aposentado de idade x.

)12(

)12(

aa
x

aa
r

D

D
 tábua de serviço para o benefício. 

)12(ah
xa renda, anual, imediata, antecipada fracionada de um segurado aposentado de idade x

que morre aposentado.

 Provisão Matemática dos Benefícios A Conceder - PMBaC

Aposentadorias Ordinárias

x

apos x a
r a apos xPMaC VABFaC 
 ,

x -  idade do segurado na data da avaliação

a  - idade de admissão

r  - idade provável de aposentadoria
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Valor Atual das Contribuições Futuras a Conceder - VACFaC  

Aposentadorias Ordinárias

                   VACFaC VABFaCapos x x

apos

PMaC ,
 

x

apos

PMaC  total de reservas de todos os benefícios

apos xVABFaC , - total de todos os compromissos a conceder (a pagar)

Custo Normal da Aposentadoria Ordinária com reversão

            
x

apos

r a x

a

x

ah

CN a aBenefP D
D

fcr

aa

x

aa      
1 12 12

13 [ ]
( ) (



Onde:
fc : Fator de capacidade do Benefício;

)12(iah
xa :  valor  atual  do custo unitário de pensão de um servidor  válido na idade “x” de

aposentadoria, considerando as idades dos dependentes desse servidor.

jxBenefP ; : valor do benefício projetado para o servidor “j” na idade “x”, da aposentadoria.
)12(

xa renda, anual, imediata, antecipada fracionada de um segurado aposentado de idade x.

)12(

)12(

aa
x

aa
r

D

D
 tábua de serviço para o benefício. 

)12(ah
xa renda, anual, imediata, antecipada fracionada de um segurado aposentado de idade x

que morre aposentado.

Valor Atual dos Benefícios Futuros a Conceder - VABFaC
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Aposentadorias por Invalidez

O  valor  atual  dos  custos  dos  benefícios  futuros  de  Aposentadoria  por  Invalidez  e  a
considerando sua reversão em pensão sendo:

 x j

apos inv

x

i

x

ih

VABFaC a aBenefP D
D

fcr

ai

x

ai,

. ( ) ( )
.

( )

( )       13
12

12

12 12

fc  Fator de capacidade do Benefício;

)12(i
xa renda,  anual,  imediata,  antecipada  fracionada  de  um  segurado  aposentado  por

invalidez de idade x.

)12(

)12(

aa
x

aa
r

D

D
 tábua de serviço para o benefício de . 

)12(ih
xa renda,  anual,  imediata,  antecipada  fracionada  de  um  segurado  aposentado  por

invalidez de idade x que morre aposentado por invalidez.

BenefP : valor do benefício de invalidez projetado; 

 

Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder - PMBaC

Aposentadorias por Invalidez

               
x

apos inv x a
r a apos inv xPMaC VABFaC

.

. , 


x-  idade do segurado na data da avaliação
a - idade de admissão
r - idade provável de aposentadoria

Valor Atual das Contribuições Futuras a Conceder - VACFaC
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Aposentadorias por Invalidez

VACFaC VABFaCapos x x

apos

PMaC ,
 

x

apos

PMaC  - total de reservas de todos os benefícios

apos xVABFaC ,  - total de todos os compromissos a conceder (a pagar)

Custo Normal da Aposentadoria por Invalidez com reversão.

 
x

apos inv

r a x

ai

x

ah

CN a aBenefP D
D

fcr

ai
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ai

. ( ) (
[ ]      

1 12 12
13

fc  Fator de capacidade do Benefício;

)12(i
xa renda,  anual,  imediata,  antecipada  fracionada  de  um  segurado  aposentado  por

invalidez de idade x.

)12(

)12(

aa
x

aa
r

D

D
 tábua de serviço para o benefício de . 

)12(ih
xa renda,  anual,  imediata,  antecipada  fracionada  de  um  segurado  aposentado  por

invalidez de idade x que morre aposentado por invalidez.

BenefP : valor do benefício de invalidez projetado; 

Valor Atual dos Benefícios Futuros Concedidos - VABFC
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Aposentadoria ordinárias

    O valor atual líquido dos benefícios de aposentadoria de servidores válidos, conjugado
com a reversão em pensão para cada servidor na idade atual, é dado por:

              VABFC Benef fcapos xa   13
12( )

 ,

Onde,
)12(

xa renda, anual, imediata, antecipada fracionada de um segurado aposentado de idade x.

Fc - fator de capacidade

Valor Atual das Contribuições Futuras dos Concedidos – VACFC

Aposentadoria ordinárias

x

apos

xVACF aBenef tetoINSS fc    13 11%(
12

( ).
( )



Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos – PMBC

Aposentadoria ordinárias

x

apos

x

apos

x

apos

PMBC VABF VACF 

Valor Atual dos Benefícios Futuros Concedidos - VABFC

Aposentadoria por Invalidez
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    O valor atual líquido dos benefícios de aposentadoria de servidores válidos, conjugado
com a reversão em pensão para cada servidor na idade atual, é dado por:

              
x

apos inv

x

i

VABF aBenef fc
. ( )

   13
12

,

Onde,
)12(i

xa renda,  anual,  imediata,  antecipada  fracionada  de  um  segurado  aposentado  por
invalidez de idade x.

Fc - fator de capacidade

Valor Atual das Contribuições Futuras dos Concedidos - VACFC

Aposentadorias por Invalidez

x

apos inv

x

i

VACF aBenef tetoINSS fc
. ( )

( ).     13 11%(
12

Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos - PMBC

Aposentadorias por Invalidez

x

apos inv

x

apos inv

x

apos inv

PMBC VABF VACF
. . . 

Valor Atual Benefícios Futuros dos Concedidos  -VABFC

Pensão   
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y

pensao

yVACF aBenef tetoINSS fc    13
12

(%( ).
( )



Valor Atual das Contribuições Futuras dos Concedidos - VACFC

Pensão   

y

pensao

yVACF aBenef tetoINSS fc    13 11%(
12

( ).
( )



Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos – PMBC

Pensão   

y

pensao

y

pensao

y

pensao

PMBC VABF VACF 

Custo Normal dos Auxílios
    

Custos dos Benefícios Estruturados na Modalidade de Repartição Simples

Auxílio Doença –   , sendo i os últimos 3 anos

Salário família  -  , sendo i os últimos 3 anos

Salário maternidade  -  , sendo i os últimos 3 anos
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Auxílio Reclusão -  , sendo i os últimos 3 anos

Compensação Previdenciária

A Compensação Previdenciária será calculada a base 10% do Valor Atual dos

Benefícios  Futuros  como  limite  máximo,  atendendo  à  determinação  do  Artigo  11  da

Portaria 403/2008. 

Despesas Administrativas

As despesas Administrativas, não inclusas, no plano de custeio, com base na legislação

em vigor deverão ser de no máximo 2% da folha salarial dos servidores ativos, inativos e

pensionistas, conforme determina o art. 15 da Portaria MPAS 403/2008.

Equacionamento do Déficit Técnico Atuarial     

     
Em cumprimento ao artigo 18 da Portaria MPAS nº 403/2008 a amortização do passivo
atuarial relativo ao tempo de serviço passado, no valor de R$22.738.929,88 (vinte e dois
milhões,  setecentos e trinta e oito mil,  novecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito
centavos)  poderá ser feita pelos primeiros cinco anos a uma taxa de 4,21%  aumentando
gradual em 16,34% a cada 5 anos , sendo revista anualmente , quando da reavaliação atuarial
anual, conforme segue:
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Período Custo 
Custo 

Suplementar 
Aíquota Total (incluída  o 

Custo Suplementar) 

1º ao 5º ano 19,74% 4,21% 23,95% 

6º ao 10º ano 19,74% 20,55% 40,29% 

11º ao 15º ano 19,74% 36,90% 56,64% 

16º ao 20º ano 19,74% 53,24% 72,98% 

21º ate 35 ano 19,74% 69,58% 89,32% 

        

 

Plano de Amortização do Déficit Técnico Atuarial   

 Abaixo equacionamento do déficit técnico atuarial, conforme estabelecido na

Portaria MPS nº403/2008.
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Custo 
Suplementar

1  R $13.393.947,30 4,21%  R $563.885,18 
2  R $12.756.140,28 4,21%  R $537.033,51 
3  R $12.148.705,03 4,21%  R $511.460,48 
4  R $11.570.195,27 4,21%  R $487.105,22 
5  R $11.019.233,59 4,21%  R $463.909,73 
6  R $10.494.508,18 20,55%  R $2.156.977,62 
7  R $9.994.769,69 20,55%  R $2.054.264,40 
8  R $9.518.828,28 20,55%  R $1.956.442,29 
9  R $9.065.550,74 20,55%  R $1.863.278,37 

10  R $8.633.857,85 20,55%  R $1.774.550,83 
11  R $8.222.721,76 36,90%  R $3.033.920,23 
12  R $7.831.163,58 36,90%  R $2.889.447,84 
13  R $7.458.251,03 36,90%  R $2.751.855,08 
14  R $7.103.096,22 36,90%  R $2.620.814,36 
15  R $6.764.853,54 36,90%  R $2.496.013,68 
16  R $6.442.717,66 53,24%  R $3.430.114,62 
17  R $6.135.921,58 53,24%  R $3.266.775,83 
18  R $5.843.734,84 53,24%  R $3.111.215,08 
19  R $5.565.461,75 53,24%  R $2.963.061,98 
20  R $5.300.439,76 53,24%  R $2.821.963,79 
21  R $5.048.037,87 69,58%  R $3.512.605,28 
22  R $4.807.655,11 69,58%  R $3.345.338,36 
23  R $4.578.719,16 69,58%  R $3.186.036,54 
26  R $4.360.684,91 -81,95%  R $(3.573.649,25)
27  R $4.153.033,25 -81,95%  R $(3.403.475,47)
28  R $3.955.269,76 -81,95%  R $(3.241.405,21)
29  R $3.766.923,58 -81,95%  R $(3.087.052,58)
30  R $3.587.546,27 -81,95%  R $(2.940.050,08)
31  R $3.416.710,73 -81,95%  R $(2.800.047,70)
32  R $3.254.010,22 -81,95%  R $(2.666.712,09)
33  R $3.099.057,35 -81,95%  R $(2.539.725,80)
34  R $2.951.483,19 -81,95%  R $(2.418.786,48)
35  R $2.810.936,37 -81,95%  R $(2.303.606,17)

R$ 22.823.559,45

R$ 22.738.929,88

E quac ionamento Anual

T o t a l

Déficit Atuarial

Brasília, 10 de março de 2010

IVO MAURÍCIO BETTEGA DE LOYOLA
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                                                       Gabinete do Prefeito

Nomenclaturas atuarias matemáticas utilizadas:

x número de pessoas ativas avaliadas na população.

 x número de pessoas ativas que não fazem mais parte da população.

dx  número de pessoas mortas de uma população de ativos  entre as idade x e x+1.

x

o

e expectativa de vida completa para cada idade ou vida média para cada idade

ix probabilidade de uma pessoa de idade x se invalidar entes de completar a idade

x+1 anos.

lx  número de pessoas vivas

x

ii

l números de pessoas de uma população de ativos se invalidar e sobreviver em

invalidez

px  probabilidade de uma pessoa estar viva na idade x.

x

aa

p probabilidade de uma pessoa de uma população sobreviver entre as idades   x e

x+1 e não se invalidar

x

a

p probabilidade de uma pessoa de idade x viver ate o final do ano em atividade oe

inválida.

x

ai

p probabilidade de uma pessoa ativa de idade x se tornar invalidade e sobreviver

até a idade x+1.

qx probabilidade de uma pessoa falecer com a idade x

x

i

q probabilidade de uma pessoa de idade x falecer antes de completar a idade x+1
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                                                       Gabinete do Prefeito

x

aa

q probabilidade de  uma pessoa ativa  de idade x falecer em atividade,  antes  de

completar a idade x+1

x

ai

q probabilidade de uma pessoa ativa  de idade x se  invalidar  e morrer  antes  de

completar a idade x+1.

x

a

q probabilidade de uma pessoa de idade x morrer antes de completar a idade x+1,

estando invalida ou não

x-  idade do segurado na data da avaliação

a - idade de admissão

r - idade provável de aposentadoria

fc - fator de capacidade

v força de juros para calcular taxa de 6% para a idade x

k  é o tempo que falta para que segurado considerado na presente avaliação atuarial alcance
a idade normal de aposentadoria, pelas regras da previdência social.

t  tempo medido em anos

Benef valor do benefício de aposentadorias anual que o participante de idade x terá
com base no seu salário anual para o momento da aposentadoria.

BenefP valor do benefício projetado de aposentadorias anual que o participante de
idade  x  terá  com  base  no  seu  salário  anual  projetado  para  o  momento  da
aposentadoria.

)12(iah
xa :  valor  atual  do custo unitário de pensão de um servidor  válido na idade “x” de

aposentadoria, considerando as idades dos dependentes desse servidor.

jxBenefP ; : valor do benefício projetado para o servidor “j” na idade “x”, da aposentadoria.
)12(

xa renda, anual, imediata, antecipada fracionada de um segurado aposentado de idade x.
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)12(

)12(

aa
x

aa
r

D

D
 tábua de serviço para o benefício. 

)12(ah
xa renda, anual, imediata, antecipada fracionada de um segurado aposentado de idade x 

que morre aposentado     

xH
( )12  valor de uma renda vitalícia ou temporária mensal para a um grupo familiar

pela morte um segurado inativo.

x

i

H
( )12  valor de uma renda vitalícia ou temporária mensal para a um grupo familiar

pela morte um segurado inativo por invalidez.

x x

v i
( )1  i taxa de juros anual

xD  comutação de sobrevivência calculada como x x

x

D l v 

xN  comutação de sobrevivência calculada como 
x

x

D

x x y k x k y k

t

k x k yH a a a v p p( ) ( ) ( )

:

( )( )
12 12 12 12     
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