
 

 

ASSUNTO: Parecer mensal sobre as provisões atuariais de ToledoPrev. 

INTERESSADO: Município de Toledo/PR. 

RELATOR: Michele de Mattos Dall Agnol, Atuária MIBA n° 2991 

1. INTRODUÇÃO 

 Esse presente parecer técnico se refere aos valores mensais das provisões 

de ToledoPrev com o objetivo de demonstrar a evolução mensal com a atualização 

da base cadastral. 

2. FONTE DAS INFORMAÇÕES 

2.1. Da Base de dados 

 Para a atualização das provisões mensais de ToledoPrev foi utilizado a base 

cadastral atualizada e demais premissas atuariais utilizadas na avaliação atuarial de 

2022.  

 A base de dados teve uma significativa alteração na quantidade do grupo 

de ativos, aposentados e pensionistas e consequentemente na base salarial e 

proventos dos segurados. Segue abaixo a tabela com o comparativo. 

População Coberta 31/12/2021 30/04/2022 Variação 

Ativos 3238 3303 2,01% 

Aposentados 1149 1343 16,88% 

Pensionistas 155 161 3,87% 

Total 4542 4807 5,83% 

 Em relação a quantidade de ativos, aposentados e pensionistas, em média 

aumentou 5,83%. 

Média Salarial 31/12/2021 30/04/2022 Variação 

Ativos R$ 3.474,36 R$ 4.223,06 21,55% 

Aposentados R$ 4.723,43 R$ 5.453,23 15,45% 

Pensionistas R$ 2.422,66 R$ 2.780,56 14,77% 

Total R$ 3.540,15 R$ 4.152,28 17,29% 

 A maior variação ocorreu na média salarial que para a totalidade do grupo 

resultou em 17,29%. 

 



 

 

 

3. RESULTADO ATUARIAL 

 Um dos elementos utilizados na avaliação atuarial é a remuneração de 

contribuição do servidor e a quantidade de servidores. Através dela que se podem 

mensurar as Reservas Matemáticas, que representam o compromisso do RPPS, e o 

plano de custeio necessário para cobrir tais compromissos.  

 A fim de que possamos observar o impacto da atualização da base dos 

segurados, segue abaixo o resultado da avaliação atuarial apresentado em 2022 

para comparação. 

Resultado Atuarial 

RESULTADOS TOTAL (R$) 

PMBAC (1) 524.173.845,16 

PMBC (2) 858.813.522,21 

Provisão Matemática Total (3=1+2) 1.382.987.367,37 

Compensação Financeira (4) 140.101.230,51 

Ativo do Plano (5) 422.958.018,84 

Resultado Atuarial (6 = 3-4-5) 819.928.118,02 

 Na avaliação atuarial ordinária de 2022 (data base 31/12/2021) o déficit 

apresentado era de R$ 819.928.118,02. Já utilizando a base atualizada, abril de 2022, 

do grupo de segurados, obteremos o seguinte resultado das Reservas Matemáticas 

líquidas: 

Resultado Atuarial 

RESULTADOS TOTAL (R$) 

PMBAC (1) 642.894.187,72 

PMBC (2) 1.017.043.209,68 

Provisão Matemática Total (3=1+2) 1.659.937.397,40 

Compensação Financeira (4) 169.927.238,49 

Ativo do Plano (5) 424.157.913,35 

Resultado Atuarial (6 = 3-4-5) 1.065.852.245,56 

 Na nova base de segurados gera um impacto geral no Resultado Atuarial 

gerando um novo déficit de R$ 1.065.852.245,56, o que representa um acréscimo de 

29,99% quando comparado com o déficit apresentado na avaliação atuarial de 2022. 

 Por sua vez, o impacto máximo nas alíquotas que fazem parte do plano de 

custeio do RPPS se limitaria ao custeio da amortização do déficit atuarial, e, os 



 

 

aportes sugeridos no relatório do cálculo atuarial 2022 não comportam o impacto 

gerado por conta das alterações no grupo de segurados. Os aportes sugeridos 

necessitariam ser alterados, entretanto, como não está há necessidade de uma nova 

avaliação atuarial oficial neste momento, não é recomendado atualização nos 

aportes visto que há possibilidade do ToledoPrev obter ganho monetário no 

mercado financeiro com as aplicações de recursos. 

É este o parecer. 

Porto Alegre, 10 de junho de 2022. 
 


