
ASSUNTO: Parecer atuarial sobre a aplicabilidade das alíquotas progressivas de

que trata o Art. 149 da Constituição Federal, conforme Of. nO 7-B/07-

SEMADIDGD/JE, da Administração Municipal de Novo Hamburgo, datado de 02

de abril de 2020.

INTERESSADO: Município de Novo Hamburgo.

RELATOR: Joel Fraga da Silva, Atuário MIBA n° 1090, CRC/RS 61.030

1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal (CF) estabelece os regimes de previdência social

vigentes no País e passou por mais uma reforma. Em 12 de novembro de 2019 foi

promulgada a Emenda Constitucional (EC) nO 103, que modificou aspectos da

gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, bem como estabeleceu novas

regras de concessão de benefícios para os servidores públicos federais, entre outras

coisas.

Em razão destas modificações e da necessidade de adequações legais e de

gestão atuarial nos RPPS - Regimes Próprios de Previdência Social, a Secretaria

Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia emitiu a Portaria

SPREV nO 1.348/19, que dispõe sobre parâmetros e prazos para atendimento das

disposições do artigo 9° da Emenda Constitucional nO 103, para Estados, Distrito

Federal e Municípios. A referida Portaria estabeleceu prazo até 31 de julho de 2020

para os Entes adotem as medidas necessárias para atender a Lei N° 9.717/1998 e a

Emenda Constitucional nO103, com as adequações necessárias.
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2 OBJETIVO

Tomando-se por base a prévia da Avaliação Atuarial 2020, que teve o objetivo

de subsidiar os Gestores do Ente e do RPPS no que tange às medidas a serem

adotadas a fim de adequação do plano de custeio, em razão da obrigatoriedade da

aplicação de alíquota de 14% (quatorze por cento) aos servidores, a exclusão do

auxílio doença, salário-maternidade, salário-família e auxilio-reclusão do rol de

benefícios do RPPS, subsidia-se o Município de Novo Hamburgo, que estuda a

alternativa de implementar as alíquotas progressivas.

Esta alternativa depende de estudo atuarial, a fim de verificar a preservação e

manutenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial do RPPS, o qual será mais bem

apresentado no item 4 deste documento.

3 RESULTADO ATUARIAL

A partir da definição e aplicação das Premissas e Diretrizes Atuariais a serem

apresentadas no Relatório da Avaliação Atuarial 2020, da aplicação das fórmulas

matemáticas constantes na Nota Técnica Atuarial deste RPPS, sobre a base

cadastral recebida do Ente posicionada em Dezembro/2019, calculou-se as

Reservas Matemáticas que representam, na sua totalidade, o passivo atuarial do

RPPS. Este passivo, quando confrontado com os ativos do Plano - que são as

reservas financeiras, bens e direitos - resultarão em superávit, déficit ou equilibrio do

Plano Previdenciário em estudo.

Na tabela a seguir se apresenta o Resultado Atuarial, representado pelas

Reservas Matemáticas Líquidas em confronto com os ativos do Plano, na data focal

31 de dezembro de 2019.
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RESERVAS MATEMÁTICAS (atual)
RESERVAS TOTAL

BENEFICIOS A CONCEDER 1.038.072.903,09
APOSENTADORIA PROGRAMADA 437.899.015,47

APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR 445.101.747,73
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS 0,00

APOSENTADORIA INVALIDEZ 29.205.507,22
PENSÃO MORTE SERVIDOR ATIVO 41.934.270,74

PENSÃO MORTE SERVoAPOSENT. INVALIDEZ 43.086,36
PEN. MORTE SEG. APOSENT. PROGRAMADA 46.328.364,11

PEN. MORTE SEG. APOSENT. ESP. PROFESSOR 37.560.911,46
PEN. MORTE SEG. OUTRAS APOSENT. ESPECIAIS 0,00

BENEFICIOS CONCEDIDOS 1.710.357.294,32
APOSENTADORIA 1.629.945.375,95

PENSÃO POR MORTE 80.411.918,37
MATEMATICA 2.748.430.197,41

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 483.673.507,82
SALDO 676.014.363,79

VALORES A AMORTIZAR 1.588.742.325,80

Este é o resultado da Avaliação Atuarial posicionado em dezembro/19, o
qual apresenta um déficit no valor de R$ 1.588.742.325,80 (Um bilhão, quinhentos
e oitenta e oito milhões, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco
reais e oitenta centavos), que deverá ser amortizado de acordo com o disposto
nos artigos 49, 55, 64 e 65 da Portaria MF n° 464, de 19 de novembro de 2018.

Para uma melhor compreensão, destaca-se que a Reserva Matemática é o
resultado da seguinte equação:

RM = VABF - VACF
Onde:

RM: Reserva Matemática

VABF: Valor Atual dos Benefícios Futuros

VACF: Valor Atual das Contribuições Futuras

A partir da análise da fórmula acima, depreende-se que qualquer alteração
no plano de custeio afeta (positivamente ou negativamente) o VACF, resultando
em aumento ou diminuição do déficit atuarial, consequentemente alterando o
Equilíbrio Financeiro e Atuarial.
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4 APLICAÇÃO DOART. 149 DA EC 103/19

o artigo 149 da Constituição Federal, alterado pela EC nO103/2019, traz a
possibilidade de adotar alternativamente a contribuição linear de 14% aos
servidores, alíquotas progressivas, desde que observados alguns parâmetros.
Abaixo transcreve-se o artigo 149 com grifos nossos:

Art. 149 .

~ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei,
contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos
servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas
progressívas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de
aposentadoria e de pensões.

~ 1°-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e
pensionistas poderá íncídir sobre o valor dos proventos de aposentadoría e de
pensões que supere o salário-mínimo.

~ 1°-8. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no ~ 1°-A para equacionar o
deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da
União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.

~ 1°-C. A contribuição extraordinária de que trata o ~ 1°-8 deverá ser instituida
simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por
período determinado, contado da data de sua instituição.

Para a adoção de alíquota progressiva, portanto, o Ente Federativo deverá

referendar todo o artigo 149, o que significa estudar a possibilidade de aplicar

contribuição para os aposentados e pensionistas que recebam acima de 1 (um)

salário mínimo.

Por sua vez a SPREV emitiu a Nota Técnica SEI nO12212/2019/ME, tratando

das alterações trazidas pela EC nO103, além de disponibilizar outras orientações no

seguinte sítio: http://www.previdencia.gov.br/reg imes-prop rios/leg islacao-dos-

rpps/ernenda-con stitucional-rpps/aplicacao-da-emenda-constitucional-no-1 03-de-20 19-

aos-rpps/, de onde destacam-se:
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(*) Considerando as alíquotas do RPPS da União (art. 11 da Emenda), os Estados,
Distrito Federal e Municípios têm as seguintes alternativas para cumprimento do art. 9°,
~ 4° da Emenda Constitucional nO103/2019:

a) caso a alíquota seja uniforme e o RPPS possua deficit atuarial, deverá majorá-Ia, por
meio de lei, para, no mínimo, 14%;

b) caso referende, por meio de lei, a alteração promovida no art. 149 da Constituição,
na forma prevista no art. 36, " da Emenda, poderá implementar alíquotas progressivas,
tendo por parâmetro mínimo as da União se o RPPS for deficitário ou as 'do RGPS se
não for.

Deve ser observado que:

a) os RPPS com plano de equacionamento em vigor (de amortização ou segregação da
massa) são considerados deficitários para fins de aplicação das alíquotas mínimas;

b) para a implementação de alíquotas progressivas deve-se avaliar se essas
contribuirão para melhorar a situação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime;

c) pode ser necessária a adequação da alíquota de contribuição do ente, consoante o
art. 2° da Lei nO9.717/1998 (contribuição patronal, no mínimo, igual à do segurado).

Da analise do item B, seguindo a orientação da SPREV, ao se adotar a

alíquota progressiva, esta deve melhorar a situação do Equilíbrio Financeiro e

Atuarial, depreendendo-se que deve melhorar a receita de contribuição, conforme o

princípio atuarial demonstrado no item 3. Diante destas premissas, desenvolveram-

se os seguintes cenários:

1) Cenário 1: aplicação da alíquota uniforme de 14% para ativos, aposentados e

pensionistas, esses últimos com a incidência de contribuição somente ao que

excede ao teto do RGPS;

2) Cenário 2: alíquota progressiva seguindo a tabela sugerida pela

Administração Municipal, com alíquotas variando de 7,5% a 22% e com

aplicação para aposentados e pensionistas sobre o valor que excede o teto

do RGPS;

3) Cenário 3: alíquota progressiva seguindo a tabela sugerida pela

Administração Municipal, com alíquotas variando de 9% a 20% e com
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aplicação para aposentados e pensionistas sobre o valor que excede o teto

do RGPS; e,

4) Cenário 4: alíquota progressiva seguindo a tabela sugerida pela

Administração Municipal, com alíquotas variando de 11% a 20% e com

aplicação para aposentados e pensionistas sobre o valor que excede o teto

do RGPS.

Abaixo se apresenta os resultados de cada cenário com os valores de

arrecadação obtidos:

Cenário 1:

Base ativos
Excedente Apos + Pen (Teto RGPS)

Base total

Arrecadação

R$ 16.133..193,23
R$ 2.317.573.70

R$ 18.450.766.93

R$.2.583. 107.37

A arrecadação mensal com a aplicação de 14% de forma linear fica em R$

2.583.107,37, e nesse cenário os aposentados e pensionistas contribuem apenas

sobre o que excede ao teto do RGPS, hoje em R$ 6.101,06. Portanto, esta é a base

de comparação de receita para os cenários que seguem.

Cenário 2:

No segundo cenário feito, utilizou-se a tabela de faixas e alíquotas sugeridas

pela Administração Municipal, para aplicar a progressividade das alíquotas de 7,5%

a 22% sobre os salários de contribuição e os aposentados e pensionistas

contribuindo sobre o que excede ao teto do RGPS, hoje em R$ 6.101,06.

Num primeiro momento, buscou-se fazer uma distribuição mais equânime das

alíquotas nas faixas, da seguinte forma:
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Faixa salarial %
- R$ 2.000,00 7,50%

2.000,01 R$ 4.000,00 11,00%
4.000,01 R$ 6.000,00 14,00%
6.000,01 R$ 8.000,00 17,00%
8.000,01 R$ 12.000,00 20,00%
Acima de R$ 12.000,00 22,00%

Observa-se que a arrecadação chegou em R$ 2.231.115,27, não sendo

possível a sua aplicação, conforme demonstrado abaixo:

R$ 16.133.193,23
R$ 2.311.513,70

18.450.766,93

R$ 2.231.115,27

Para atingir o nível de arrecadação desejável, as alíquotas foram distribuídas

de outra forma, gerando uma arrecadação de R$ 2.585.507,27, assim:

Faixa salarial %
- R$ 2.000,00 7,50%

2.000,01 R$ 4.000,00 15,60%
4.000,01 R$ 6.000,00 17,50%
6.000,01 R$ 8.000,00 19,00%
8.000,01 R$ 12.000.00 20,00%
Acima de R$ 12.000,00 22,00%

Para exemplificar o efeito destas alíquotas nas remunerações dos servidores,

apresentam-se alguns casos:

Status Remuneração Aliquota efetiva
R$ 3.986,37 11,54%
R$ 5.980,82 13,52%

Ativos
R$ 7.995,82 14,88%
R$ 11.998,90 16,59%
R$ 15.295,62 17,75%
R$ 20.205,55 18,79%
R$ 7.828,59 4,19%

Aposentados R$ 11.804,61 9,50%
R$ 19.956,98 14,59%
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Cenário 3:

o terceiro cenário foi feito, utilizando-se a tabela de faixas e alíquotas

sugeridas pela Administração Municipal, para aplicar a progressividade das alíquotas

de 9,0% a 20% sobre os salários de contribuição e os aposentados e pensionistas

contribuindo sobre o que excede ao teto do RGPS (R$ 6.101,06).

Fez-se uma distribuição equânime das alíquotas nas faixas, conforme tabela

abaixo:

Faixa salarial %
- R$ 2.000,00 9,00%

2.000,01 R$ 4.000,00 12,00%
4.000,01 R$ 6.000,00 14,00%
6.000,01 R$ 8.000,00 16,00%
8.000,01 R$ 12.000,00 18,00%
Acima de R$ 12.000,00 20,00%

Neste caso a arrecadação chegou em R$ 2.307.332,59, não sendo possível

a sua aplicação:

Base ativos
Excedente Apos + Pen (Teto RGPS)

Base total

Arrecadação

R$ 16J33.193,23
R$ 2.317.573.70

R$ 18.450.766.m
R$ 2.•• 322,59

Para atingir o nível de arrecadação desejável, as alíquotas foram distribuídas

de outra forma, gerando uma arrecadação de R$ 2.588.295,48, assim:

Faixa salarial %
- R$ 2.000,00 9,00%

2.000,01 R$ 4.000,00 14,90%
4.000,01 R$ 6.000,00 17,00%
6.000,01 R$ 8.000,00 18,00%
8.000,01 R$ 12.000,00 19,00%
Acima de R$ 12.000,00 20,00%
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. ,

Para exemplificar o efeito destas alíquotas nas remunerações dos servidores,

apresentam-se alguns casos:

I

Status Remuneração Alíquota efetiva

R$ 3.986,37 11,94%

R$ 5.980,82 13,62%

Ativos
R$ 7.995,82 14,71%

R$ 11.998,90 16,14%

R$ 15.295,62 16,97%

R$ 20.205,55 18,71%

R$ 7.828,59 3,97%

Aposentados R$ 11.804,61 9,02%

R$ 19.956,98 13,50%

Cenário 4:

Por fim, no quarto cenário utilizou-se a tabela de faixas e alíquotas sugeridas

pela Administração Municipal, para aplicar a progressividade das alíquotas de 11,0%

a 20% sobre os salários de contribuição e os aposentados e pensionistas

contribuindo sobre o que excede ao teto do RGPS (R$ 6.101,06).

Primeiro fez-se uma distribuição equânime das alíquotas nas faixas, conforme

tabela abaixo:

Faixa salarial %

- R$ 2.000,00 11,00%

2.000,01 R$ 4.000,00 13,00%

4.000,01 R$ 6.000,00 15,00%
6.000,01 R$ 8.000,00 17,00%

8.000,01 R$ 12.000,00 19,00%

Acima de R$ 12.000,00 20,00%

Neste caso a arrecadação chegou em R$ 2.554.355,89, não sendo possível

a sua aplicação:
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R$ .,133.193,23
R$ 2.317.573,70

R$18.450.766,93
R$ 2.554.355,89

• • I

Para atingir o nível de arrecadação desejável, as alíquotas foram distribuídas

de outra forma, gerando uma arrecadação de R$ 2.586.338,00, assim:

Faixa salarial %
- R$ 2.000,00 11,00%

2.000,01 R$ 4.000,00 13,00%
4.000,01 R$ 6.000,00 15,30%
6.000,01 R$ 8.000,00 18,00%
8.000,01 R$ 12.000,00 19,00%
Acima de R$ 12.000,00 20,00%

A seguir, exemplos do efeito destas alíquotas nas remunerações dos

servidores:

Status Remuneração Aliquota efetiva
R$ 3.986,37 12,00%
R$ 5.980,82 13,09%

Ativos
R$ 7.995,82 14,29%
R$ 11.998,90 15,86%
R$ 15.295,62 16,76%
R$ 20.205,55 17,54%
R$ 7.828,59 3,97%

Aposentados R$ 11.804,61 9,02%
R$ 19.956,98 13,50%
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5. PARECER ATUARIAL

Face ao acima exposto, levando-se em consideração a legislação vigente,

em especial a EC nO103/2019, tem-se:

a) A alteração da alíquota do servidor para 14% gerará maior receita ao RPPS e

poderá gerar redução de alíquota para o Ente, se assim o Administrador do

Município desejar;

b) A implantação de alíquotas progressivas aos servidores é possível, desde que

não altere o Equilíbrio Financeiro e Atuarial;

c) Foram desenvolvidos os 3 cenários sugeridos pela Administração Municipal,

além da aplicação da alíquota linear de 14% e tabela da União;

d) A aplicação de alíquota linear de 14% a todos, incluindo os aposentados e

pensionistas que percebem acima do teto do RGPS (R$ 6.101,06) resultou em

uma receita de R$ 2.583.107,37, sendo esta o parâmetro para os demais

cenários (mínimo desejável);

e) Cada cenário sugerido foi desenvolvido de duas formas: a primeira com uma

distribuição mais equânime das alíquotas, o que não gerou receita

suficiente, e a segunda ajustando as alíquotas a fim de gerar o mesmo nível

de receita esperada (cenário 1);

f) Em conjunto se apresentou alguns exemplos de como ficaria a alíquota efetiva

de contribuição dos servidores, em cada cenário ajustado;

g) Outros cenários com faixas salariais elou alíquotas diferentes poderão ser

construídos, conforme sugestão deste Ente;

h) As memórias de cálculo, de forma individual, estão disponíveis a este Ente para

verificação da metodologia e resultados, onde se construiu cada cenário de
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acordo com as remunerações fornecidas a esta consultoria atuarial por ocasião

da Avaliação Atuarial Ordinária, cuja data focal foi 31/12/2019.

É o parecer atuarial.

Porto Alegre, 07 de abril de 2020 .
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ASSUNTO: Parecer atuarial sobre a aplicabilidade das alíquotas progressivas de

que trata o Art. 149 da Constituição Federal.

INTERESSADO: Município de Novo Hamburgo.

RELATOR: Joel Fraga da Silva, Atuário MIBA n° 1090, CRC/RS 61.030

1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal (CF) estabelece os regimes de previdência social

vigentes no País e passou por mais uma reforma. Em 12 de novembro de 2019 foi

promulgada a Emenda Constitucional (EC) n° 103, que modificou aspectos da gestão

dos Regimes Próprios de Previdência Social, bem como estabeleceu novas regras de

concessão de benefícios para os servidores públicos federais, entre outras coisas.

Em razão destas modificações e da necessidade de adequações legais e de

gestão atuarial nos RPPS - Regimes Próprios de Previdência Social, a Secretaria

Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia emitiu a Portaria

SPREV n° 1.348/19, que dispõe sobre parâmetros e prazos para atendimento das

disposições do artigo 9° da Emenda Constitucional n° 103, para Estados, Distrito

Federal e Municípios. A referida Portaria estabeleceu prazo até 31 de julho de 2020

para os Entes adotem as medidas necessárias para atender a Lei N° 9.717/1998 e a

Emenda Constitucional n° 103, com as adequações necessárias .
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2 OBJETIVO

Tomando-se por base a prévia da Avaliação Atuarial 2020, que teve o

objetivo de subsidiar os Gestores do Ente e do RPPS no que tange às medidas a

serem adotadas a fim de adequação do plano de custeio, em razão da

obrigatoriedade da aplicação de alíquota de 14% (quatorze por cento) aos

seNidores, a exclusão do auxOio doença, salário-maternidade, salário-famOia e

auxilio-reclusão do rol de benefícios do RPPS, subsidia-se o Município de Novo

Hamburgo, que estuda a alternativa de implementar as alíquotas progressivas.

Esta alternativa depende de estudo atuarial, a fim de verificar a preseNação e

manutenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial do RPPS, o qual será mais bem

apresentado no item 4 deste documento.

3 RESULTADO ATUARIAL

A partir da definição e aplicação das Premissas e Diretrizes Atuariais a serem

apresentadas no Relatório da Avaliação Atuarial 2020, da aplicação das fórmulas

matemáticas constantes na Nota Técnica Atuarial deste RPPS, sobre a base

cadastral recebida do Ente posicionada em Dezembro/2019, calculou-se as ReseNas

Matemáticas que representam, na sua totalidade, o passivo atuarial do RPPS. Este

passivo, quando confrontado com os ativos do Plano - que são as reseNas

financeiras, bens e direitos - resultarão em superávit, déficit ou equilíbrio do Plano

Previdenciário em estudo.
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Na tabela a seguir se apresenta o Resultado Atuarial, representado pelas

Reservas Matemáticas Líquidas em confronto com os ativos do Plano, na data focal

31 de dezembro de 2019.

RESERVAS MATEMÁTICAS (atual)

RESERVAS TOTAL
BENEFíCIOS A CONCEDER 1.038.072.903,09

APOSENTADORIA PROGRAMADA 437.899.015,47
APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR 445.101.747,73
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS 0,00

APOSENTADORIA INVALIDEZ 29.205.507,22
PENSÃO MORTE SERVIDOR ATIVO 41.934.270,74

PENSÃO MORTE SERVo APOSENT.INVALlDEZ 43.086,36
PEN. MORTE SEG. APOSENT. PROGRAMADA 46.328.364,11
PEN. MORTE SEG. APOSENT. ESP. PROFESSOR 37.560.911,46
PEN. MORTE SEG. OUTRAS APOSENT. ESPECIAIS 0,00

BENEFíCIOS CONCEDIDOS 1.710.357.294,32
APOSENTADORIA 1.629.945.375,95

PENSÃO POR MORTE 80.411.918,37
MATEMÁTICA 2.748.430.197,41

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 483.673.507,82
SALDO 676.014.363,79

VALORES A AMORTIZAR 1.588.742.325,80

Este é o resultado da Avaliação Atuarial posicionado em dezembro/19, o
qual apresenta um déficit no valor de R$ 1.588.742.325,80 (Um bilhão,
quinhentos e oitenta e oito milhões, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e
vinte e cinco reais e oitenta centavos), que deverá ser amortizado de acordo com o
disposto nos artigos 49, 55, 64 e 65 da Portaria MF n° 464, de 19 de novembro de
2018.

Para uma melhor compreensão, destaca-se que a Reserva Matemática é o
resultado da seguinte equação:

RM = VABF - VACF
Onde:

RM: Reserva Matemática
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VABF: Valor Atual dos Benefícios Futuros

VACF: Valor Atual das Contribuições Futuras

A partir da análise da fórmula acima, depreende-se que qualquer alteração
no plano de custeio afeta (positivamente ou negativamente) o VACF, resultando
em aumento ou diminuição do déficit atuarial, consequentemente alterando o
Equilíbrio Financeiro e Atuarial.

4 APLICAÇÃO DO ART. 149 DA EC 103/19

o artigo 149 da Constituição Federal, alterado pela EC n° 103/2019, traz a
possibilidade de adotar alternativamente a contribuição linear de 14% aos
servidores, alíquotas progressivas, desde que observados alguns parâmetros.
Abaixo transcreve-se o artigo 149 com grifos nossos:

Art. 149 .

~ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei,

contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos

servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas

progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de

aposentadoria e de pensões.

~ 1°-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e

pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões

que supere o salário-mínimo.

~ 1°-8. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no ~ l°-A para equacionar o

deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da

União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.

~ 1°-C. A contribuição extraordinária de que trata o ~ 1°-8 deverá ser instituída

simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por

período determinado, contado da data de sua instituição.
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Para a adoção de alíquota progressiva, portanto, o Ente Federativo deverá

referendar todo o artigo 149, o que significa estudar a possibilidade de aplicar

contribuição para os aposentados e pensionistas que recebam acima de 1 (um)

salário mínimo.

Por sua vez a SPREV emitiu a Nota Técnica SEI n° 12212/2019/ME, tratando

das alterações trazidas pela EC n° 103, além de disponibilizar outras orientações no

seguinte sítio: http://www.previdencia.gov.br/regi m es-p ro prios/l egis lacao-dos-rppsl em en da-

constitu cional-rppsl apl icacao-d a-emenda-co nstituciona 1-no-l03-de- 20 19-aos-rpps/, de onde

destacam-se:

(*) Considerando as alíquotas do RPPS da União (art. 11 da Emenda), os Estados,

Distrito Federal e Municípios têm as seguintes alternativas para cumprimento do art. 9°,

~ 4° da Emenda Constitucional n° 103/2019:

a) caso a alíquota seja uniforme e o RPPS possua deficit atuarial, deverá majorá-Ia, por

meio de lei, para, no mínimo, 14%;

b) caso referende, por meio de lei, a alteração promovida no art. 149 da Constituição, na

forma prevista no art. 36, 11 da Emenda, poderá implementar alíquotas progressivas,

tendo por parâmetro mínimo as da União se o RPPS for deficitário ou as do RGPS se

não for.

Deve ser observado que:

a) os RPPS com plano de equacionamento em vigor (de amortização ou segregação da

massa) são considerados deficitários para fins de aplicação das alíquotas mínimas;

b) para a implementação de alíquotas progressivas deve-se avaliar se essas

contribuirão para melhorar a situação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime;

c) pode ser necessária a adequação da alíquota de contribuição do ente, consoante o

art. 2° da Lei n° 9.717/1998 (contribuição patronal, no mínimo, igual à do segurado).

Da analise do item 8, seguindo a orientação da SPREV, ao se adotar a

alíquota progressiva, esta deve melhorar a situação do Equilíbrio Financeiro e

I I
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Atuarial. depreendendo-se que deve melhorar a receita de contribuição, conforme o

princípio atuarial demonstrado no item 3. Diante destas premissas, desenvolveram-

se os seguintes cenários:

1) Cenário 1: aplicação da alíquota uniforme de 14% para ativos, aposentados e

pensionistas, esses últimos com a incidência de contribuição somente ao que

excede ao teto do RGPS;

2) Cenário 2: aplicação de alíquota progressiva seguindo a tabela da União e

com aplicação para aposentados e pensionistas sobre o valor que excede a

um salário mínimo a fim de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do

RPPS;

3) Cenário 3: alíquota progressiva seguindo a tabela da União e com aplicação

para aposentados e pensionistas sobre o valor que excede o teto do RGPS;

4) Cenário 4: alíquota progressiva seguindo a tabela da União, preservando as

faixas salariais e ajustando as alíquotas para aplicação aos aposentados e

pensionistas sobre o valor que excede o teto do RGPS;

5) Cenário 5: aplicação de alíquota progressiva seguindo a tabela da União, com

aplicação para aposentados e pensionistas sobre o valor que excede a dois

salários mínimos, a fim de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do

RPPS; e,

6) Cenário 6: aplicação de alíquota progressiva seguindo tabela com ajustes nas

faixas e alíquotas, com aplicação para aposentados e pensionistas sobre o

valor que excede a dois salários mínimos a fim de preservar o equilíbrio

financeiro e atuarial do RPPS.
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Abaixo se apresenta os resultados de cada cenário com os valores de

arrecadação obtidos:

Cenário 1:

R$ 16.133.193,23
R$ 2:317.573,70
R$18.450.766,93
R .2.583.107,31

A arrecadação mensal com a aplicação de 14% de forma linear fica em R$

2.583.107,37, e nesse cenário os aposentados e pensionistas contribuem apenas

sobre o que excede ao teto do RGPS, hoje em R$ 6.101,06. Portanto, esta é a base

de comparação de receita para os cenários que seguem.

Cenário 2:

R$lG.133.193,23
.R$ 8.889.861,42
R$ 25.023.054,65
R$2.963.322~82

No segundo cenário feito, utilizou-se a tabela de faixas e alíquotas da união,

para aplicar a progressividade das alíquotas sobre os salários de contribuição e,

nesse caso, os aposentados e pensionistas contribuem sobre o que excede a 1 (um)

salário mínimo. Observa-se que a arrecadação chegou em R$ 2.963.322,82, sendo

possível a sua aplicação. Abaixo a tabela com as faixas e alíquotas deste cenário:

Faixa salarial - R$ %
- 1.045,00 7.50%

1.045,01 2.089.60 9,00%
2.089,61 3.134,40 12,00%
3.134,41 6.101,06 14,00%
6.101,07 10.448,00 14,50%
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10.448.01 20.896,00 16,50%
20.896,01 40.747,20 19,00%
Acima de 40.747,20 22,00%

Cenário 3:

Base ativos
Excedente Apos + Pen (Teto RGPS)

Base total

Arrecadação

R$ 16.133.193,23
R$ 2.317.573.70

18.450.766,93
2.171.Q31,54

No terceiro cenário feito, utilizou-se a tabela de faixas e alíquotas da União,

para aplicar a progressividade das alíquotas sobre os salários de contribuição e,

nesse cenário, aposentados e pensionistas contribuem apenas sobre o que excede

ao teto do RGPS, hoje em R$ 6.101,06. Observa-se que a arrecadação chegou em

R$ 2.171.031,54, não sendo possível a sua aplicação. Abaixo a tabela com as faixas

e alíquotas deste cenário:

Faixa salarial %
- 1.045,00 7,50%

1.045,01 2.089,60 9,00%
2.089,61 3.134,40 12,00%
3.134,41 6.101,06 14,00%
6.101,07 10.448,00 14,50%
10.448,01 20.896,00 16,50%
20.896,0 40.747,20 19,00%
Acima de 40.747,20 22,00%

Cenário 4:

Base ativos
Excedente Apos + Pen (Teto RGPS)

Base total

Arrecadação

Q$ 16.133.193.,23
> R$ 2.317.573,70
R$18.450.766.93
R$2.621.871.98

L
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Para o quarto cenário, utilizou-se a tabela de faixas da União e alíquotas

ajustadas, para aplicar a progressividade das alíquotas sobre os salários de

contribuição e, nesse cenário, os aposentados e pensionistas contribuem sobre o que

excede ao teto do RGPS. Neste caso as alíquotas foram ajustadas para atingir, no

mínimo, a arrecadação da aplicabilidade da alíquota de 14% linear (cenário 1).

Abaixo a tabela com as faixas e alíquotas deste cenário:

Faixa salarial - R$ %

- 1.045,00 12,00%
1.045,01 2.089,60 13,00%
2.089,61 3.134,40 14,00%
3.134,41 6.101,06 15,00%
6.101,07 10.448,00 16,00%
10.448,01 20.896,00 17,00%
20.896,01 40.747,20 20,00%
Acima de 40.747,20 22,00%

Cenário 5:

Base ativos
Excedente Apos + Pen (Teto RGPS)

Base total

Arrecadação

R$ 16. 133. 193,23
R$ 2.317.573,70
R$ lS.450J66.93
R$ 2.790.549.59

No cenário número 5, utilizou-se a tabela de faixas e alíquotas da união, para

aplicar a progressividade das alíquotas sobre os salários de contribuição e, nesse

caso, os aposentados e pensionistas contribuem sobre o que excede a 2 (dois)

salários mínimos. Observa-se que a arrecadação chegou em R$ 2.790.549,58,

sendo possível a sua aplicação. Abaixo a tabela com as faixas e alíquotas deste

cenário:
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Faixa salarial - R$ %
- 1.045,00 7,50%

1.045,01 2.089,60 9,00%
2.089,61 3.134,40 12,00%
3.134,41 6.101,06 14,00%
6.101,07 10.448,00 14,50%

10.448,01 20.896,00 16,50%
20.896,01 40.747,20 19,00%
Acima de 40.747,20 22,00%

Cenário 6:

fIt$16.133.193.23
~ 6,967.784.98
R$ 23.100.978,21
R$ 2.661.695.6el

No cenário 6, utilizou-se a tabela com faixas e alíquotas ajustadas. para

aplicar a progressividade das alíquotas sobre os salários de contribuição e. nesse

caso. os aposentados e pensionistas contribuem sobre o que excede a 2 (dois)

salários mínimos. bem como para a primeira faixa de corte dos ativos. Observa-se

que a arrecadação chegou em R$ 2.661.695.60. sendo possível a sua aplicação.

Abaixo a tabela com as faixas e alíquotas deste cenário:

Faixa salarial - R$ %

- 2.089,60 10,00%
2.089,6 3.134,40 11,00%
3.134,4 6.101,06 12,00%
6.101,1 10.448,00 13,00%

10.448,0 20.896,00 14,50%
20.896,0 40.747,20 16,50%
Acima de 40.747,20 19,00%
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5. PARECER ATUARIAL

Face ao acima exposto, levando-se em consideração a legislação vigente,

em especial a EC n° 103/2019, tem-se:

a) A alteração da alíquota do servidor para 14% gerará maior receita ao RPPS e

poderá gerar redução de alíquota para o Ente, se assim o Administrador do

Município desejar;

b) A implantação de alíquotas progressivas aos servidores é possível, desde que

não altere o Equilíbrio Financeiro e Atuarial;

c) Diante desta premissa foram desenvolvidos 4 cenários, além dos já conhecidos -

alíquota linear de 14% e tabela da União - totalizando 6 cenários;

d) A aplicação de alíquota linear de 14% a todos, incluindo os aposentados e

pensionistas que percebem acima do teto do RGPS (R$ 6.101,06) resultou em

uma receita de R$ 2.583.107,37, sendo esta o parâmetro para os demais

cenários (mínimo desejável);

e) No cenário 2, que é a aplicação direta das mesmas faixas e alíquotas da União,

incluindo a contribuição dos aposentados e pensionistas que percebem acima de

um salário mínimo, foi aprovado por gerar receita de R$ 2.963.322,82;

f) Por sua vez, o Cenário 3, que é a aplicação direta das mesmas faixas e alíquotas

da União, incluindo a contribuição dos aposentados e pensionistas que

percebem acima do teto do RGPS, foi reprovado por gerar receita de R$

2.171.031,54;

g) No cenário 4 ajustou-se as alíquotas, mantendo-se as mesmas faixas salariais,

incluindo a contribuição dos aposentados e pensionistas que percebem acima do

I I

I I
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teto do RGPS, a fim de gerar receita semelhante ao da aplicação de contribuição

linear de 14%, gerando uma receita de R$ 2.621.877,98;

h) Já no cenário 5 foi feita a aplicação direta das mesmas faixas e alíquotas da

União, incluindo a contribuição dos aposentados e pensionistas que percebem

acima de dois salários mínimos, foi aprovado por gerar receita de R$

2.790.549,58;

i) Por fim, no cenário 6, ajustou-se as faixas e as alíquotas, sendo a primeiro com

dois salários mínimos (incluindo a isenção dos aposentados e pensionistas nesta

faixa), gerando uma receita de R$ 2.661.695,60;

j) Diante de tais estudos, recomenda-se a aplicação direta de 14% para os

servidores ativos, aposentados e pensionistas, ou os cenários 2, 4, 5 ou 6 pois

estes não afetam o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS;

k) Outros cenários com faixas salariais e/ou alíquotas diferentes poderão ser

construídos, conforme sugestão deste Ente.

É o parecer atuarial.

Porto Alegre, 24 de março de 2020.
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