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1 DO PARECER ATUARIAL

1.1 DO OBJETO

O presente documento tern como finalidade apresentar o Estudo de 
Viabilidade Economico-Financeira do Plano de Beneficios Plano REGIUSPREV, 
administrado pela REGIUS - Sociedade Civil de Previdencia Privada. pertinente ao 
patrocinio da Prefeitura de Maringa/PR, descrevendo nossas andlises e considerapoes 
tecnicas concernentes, em especial, a apresentapdo dos custos e perspectivas de 
beneficios decorrentes da operapdo previdencidria.

Este Estudo considerou a base cadastral disponibilizada no edital “PROCESSO 
DE SELEQAO PUBLICA PARA CONTRATAQAO DE EFPC - EDITAL N° 001/2021” da 
Prefeitura de Maringd, que ndo foi alvo de andlise de consistencia. No entanto, foram 
solicitadas informapdes acerca da projepdo de concurso a serem realizados com 
respectivos cargos a serem ocupados e base de dados atualizada. Porem, o Ente ndo 
possui tal informapdo e solicitou que seja utilizada a base de dados contidas no edital 
e que ndo houve concursos neste intersticio. Dessa forma, foi adotada a base de dados 
apresentada com as informapdes minimamente necessdrias para as projepdes d que 
se propde o presente Estudo, que foi consubstanciado, tambem, no Regulamento e 
respective piano de custeio propostos.

For sua vez, os cdlculos apresentados estdo posicionados em 31/05/2022, 
enquanto as informapdes cadastrais constantes da data-base das informapdes 
disponibilizadas respective edital, de 31/05/2021.

1.2 DO PLANO DE BENEFICIOS

O Plano REGIUSPREV estd estruturado na modalidade de Contribuipdo Definida 
(CD), consoante d Resolupdo CNPC n° 41, de 09 de junho de 2021, uma vez que os 
beneficios programados tern seu valor permanentemente ajustado ao soldo de conta 
mantido em favor do participante, inclusive na fase de perceppdo de beneficios,
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considerando o resultado liquido de sua aplicaqdo, os valores aportados e os 
beneficios pagos. Esso mesma modalidade e observada pelos beneficios de risco, 
sendo que Plano encontra-se em martutengdo normal e apto a novas inscriqoes.

Os beneficios assegurados pelo Plano REGIUSPrev sdo financiados 
exclusivamente pelas Patrocinadoras e Participantes, por meio da constituiqdo de 
Saldos de Contas, decorrentes do processo de capitalizagdo individual.

Por fim, o Plano de Beneficios REGIUSPrev e patrocinado por Entes Federativos 
que por ocasido venham a firmar Convenio de Adesao com a REGIUS - Sociedade Civil 
de Previdencia Privada, observadas as condigoes previstas no seu Estatuto, bem como 
normais e dispositivos legais vigentes, pertinentes d materia.

1.3 DAS ESTATISTICAS POPULACIONAIS

O insumo primordial para o Estudo de Viabilidade sdo os dados cadastrais 
disponibilizados pela proponente. Conforme dados disponibilizados pela Prefeiturade 
Maringd/PR, o grupo de servidores que seriam abrangidos pelo possivel patrocinio em 
um Plano de Beneficios Complementar, apresentam as caracteristicas a seguir:

Potenciais Participantes

31/05/2021

AtivosCategoria 
Quantidade 
Idade media
Tempo medio de servigo atual 
Saldrio medio (R$)
Folha Salarial mensal (R$) 
Folha Salarial anual (R$)

613
50.58
19.58 

9.236,61
5.662.042,54

73.606.553,02

Observa-se que a media salarial do grupo e superior ao teto de beneffcio do 
Regime Geral de Previdencia Social, o que demonstra a necessidade e viabilidade de 
se estabelecer uma poupanga previdencidria, uma vez que, sem um beneffcio de 
previdencia complementar, certamente esses empregados terdo uma redugdo de 
renda quando da aposentadoria.
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1.4 DAS HIPOTESES E PREMISSAS ATUARIAIS

Considerando a modelagem tecnica do Plano de Beneffcios REGIUSPrev, bem 
como sua modalidade de Contribuigdo Definida (CD), ndo e aplicdvel o concurso de 
Hipoteses e Premissas Atuariais para dimensionamento das Provisoes Matemdticas, 
sendo essas equivalentes aos Saldos de Conta acumulados. No entanto, para fins de 
realizapdo do presente Estudo, utilizamos da taxa de juros anual de 4,00% (quatro por 
cento) nas projepoes de soldo e beneffcios futures.

Entretanto, vale ressaltar que a populaqdo atual de servidores efetivos da 
Prefeitura de Maringd, jd estdo integralmente abarcadas pelo Regime Proprio de 
Previdencia - RPPS, tanto para beneffcios abaixo quanto acima do teto e poderiam ser 
assegurados pelo RPC - Regime de Previdencia Complementar apenas se, diante de 
uma janela de migragdo de regimes, optarem (facultativamente) em aderir ao RPC, 
premissa que se revela em complexidade elevada e ainda sem historico de 
observagdo diante os outros RPCs jd implantados. Dessa forma, a premissa de 
migragdo de servidores ndo foi contemplada neste Estudo.

Apesar disso, e importante ressaltar que que, conforme o artigo 5°, pardgrafo 1° 
da Lei n° 1.296/2021, e assegurado aos servidores que ingressaram antes de 15/09/2021 
terdo direito a um beneffcio especial calculado com base nas contribuigdes recolhidas 
ao Regime de Previdencia da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municfpios 
de que trata o artigo 40 da Constituigdo Federal, dessa forma, os atuais servidores 
poderdo solicitor, de forma facultativa, a sua migragdo para o RPC e verter 
contribuigdes normais para o Plano REGIUSPrev.

Posto isso, a premissa de crescimento populacional do Plano REGIUSPrev foi 
estimada a premissa de que, os atuais servidores que se tornarem elegfveis nos 
proximos 5 anos viessem a se aposentar pelo RPPS e seriam substitufdos por novos 
servidores que jd ingressardo no RPC, vertendo contribuigdes para o Plano.

Alem da premissa acima, foi utilizada a premissa de que, esses novos servidores, 
tomardo posse com a idade media estimada em 33 (trinta e tres) anos de idade, 
mesma idade media de ingresso no servigo publico federal, conforme Boletim 
Legislative de Abril/20181.

https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol68
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2 RISCOS ATUARIAIS

Considerando a modalidade a qual estd estruturado Plano de Beneffcios 
REGIUSPrev, bem como a estabilidade do ritmo de capitalizaqdo para a constituipdo 
dos Saldos de Conta individuals, ndo se verifica a possibilidade de riscos atuariais 
intn'nsecos ao Plano.

Com isso, pode-se afirmar que o risco atuarial do process© de implantaqdo do 
Plano de Previdencia Complementer aos servidores da Prefeitura de Maringa estd 
restrito a impacto financeiro e or^amentdrio do Ente e respectivos participantes.

Ainda, considerando a modalidade do Plano em questdo, o risco que se 
vislumbra e o de frustra9ao de beneffcios, isto e, uma renda futura na aposentadoria 
muito inferior a renda atual no period© laborativo, posto que o beneficio e 
estritamente vinculado d formaqdo de poupanqa, por contribuiqoes de Participantes 
e Patrocinador, sem que isso resulte em compromisso de renda.

Todavia, o risco descrito anteriormente e compartilhado entre Patrocinador e 
Participant©, sendo que este ultimo assume papel principal na escolha do percentual 
contributivo e idade em que se iniciard o recebimento dos beneffcios, determinando o 
prazo alvo para constituigdo da reserva previdencidria.

Conform© exposto no Art.13 do Regulamento do Plano REGIUSPrev, este Plano 
de Beneffcios sera custeado pelas Contribuigoes da Patrocinadora e dos 
Participantes.
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3 ESTUDO DE VIABILIDADE

3.1 DEFINIQAO DOS CENARIOS

Desta andlise inicial, temos que o Estudo de Viabilidade, alem de atender as 
exigencias normativas, tern par objetivo demonstrar cendrios e perspectivas que 
possam subsidiar a decisdo da Prefeitura de Maringd em patrocinar um Plano de 
Previdencia Complementar aos seus servidores, bem como instruir as escolhas dos 
Participantes, uma vez que o Plano e caracterizado por determinar percentuais 
minimos de contribuiqdo.

Considerando as informaqoes dos itens anteriores, apresentaremos no decorrer 
deste Estudo, cendrios que demonstrardo os possiveis resultados de beneficios futures 
com base nos percentuais de contribuiqdo minima, maxima paritdrio e maxima legal 
(considerando o limite maxima da deduqdo do Imposto de Renda).

Cenario I - Participantes e Ente contribuem com a aliquota rmnima de 
3,00% sobre o Saldrio de Participaqdo que excede o Teto do INSS, 
conforme Plano de Custeio com taxa de reposiqdo e adesdo ao RPC de 
100% dos futures servidores aposentados nos prdximos 5 (cinco) anos;

Cenario II - Participantes e Ente contribuem com a aliquota maxima de 
8,50% sobre o Saldrio de Participaqdo que excede o Teto do INSS, 
conforme Plano de Custeio com taxa de reposiqdo e adesdo ao RPC de 
100% dos futures servidores aposentados nos prdximos 5 (cinco) anos;

Cenario III - Participantes e Ente contribuem com a aliquota maxima de 
8,50% sobre o Saldrio de Participaqdo que excede o Teto do INSS, 
conforme Plano de Custeio com taxa de reposiqdo e adesdo ao RPC de 
50% dos futures servidores aposentados nos prdximos 5 (cinco) anos;

v' Cenario IV - Participantes e Ente contribuem com a aliquota mdxima de 
8,50% sobre o Saldrio de Participaqdo que excede o Teto do INSS,
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conforme Plano de Custeio com taxa de reposed© e adesdo ao RPC de 
70% dos futures servidores aposentados nos proximos 5 (cinco) anos; e

Cumpre destacar que os cenarios aqui propostos foram tecnicamente 
sugeridos por esta Consultoria, sem a finalidade de excluir demais possibilidades 
vislumbradas pela REGIUS ou pela Prefeitura de Maringd.

Alem da premissa referente a escolha da aliquota de contribuiqao de 
Participantes e Patrocinadores, consideramos a taxa de juros real de 4,00% ao ano, 
como outrora dito, para fins da projeqdo do Soldo Total apurado para Aposentadoria 
e da estimativa de beneficio future, conjugado com os prazos de recebimento dos 
benef icios de aposentadoria de 10,15 e 20 anos.

Para fins de estimativa de beneficio future iremos adotar idade prevista para o 
Beneficio de Aposentadoria de 60 (sessenta) anos de idade para os novos entrados, 
dado que hd servidores com direitos acumulados anterior a ultima reforma da 
previdencia social.

Jd para as receitas administrativas, foi utilizado a taxa de carregamento de 
2,95% sobre as contribuigoes normais vertidas para o Plano.

Por fim, os resultados apresentados buscam evidenciar caracteristicas medias 
da massa, ndo sendo alvo deste estudo de viabilidade tecnica, analisar 
individualmente as situagoes dos Participantes, que, com a implantagdo do Plano, 
deverdo realizar simulagoes para que seja conhecida a real situagdo individualmente.

3.2 CENARiO I

Considerando as caracteristicas apresentadas anteriormente, apresentamos a 
seguir as estatfsticas obtidas com a aplicagdo das premissas do Cendrio I do Estudo 
de Viabilidade:
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Cendrio I Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Qte. de Participantes (acumulado) 72 9434 52 113
Contribui$ao Media Mensal 322,37 305,18307,79 327,38 302,9
Cont. Participantes Anual 150.870,76 186.465,1868.022,25 110.655,36 222.476,89

222.476,89Cont. Ente Federativo Anual 68.022,25 110.655,36 150.870,76 186.465,18
Carregamento Anual 4.013,31 6.528,67 8.901,37 11.001,45 13.126,14

Percentual Medio de Benefi'cio 
sobre o Saldrio de Participa^do lOanos IBanos 20 anos

Beneficio Mfnimo Mensal 15% 11% 9%
Beneficio Medio Mensal 21% 15% 12%

Beneficio Maximo Mensal 22%30% 18%

Neste cenario, tanto os Participantes quanto o respective Ente, teriam um 
desembolso anual projetado para o quinto ano de R$ 444.953,78 (quatrocentos e 
quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta e tres reais e setenta e oito centavos) 
gerando uma receita administrative anual advindo de taxa de carregamento para o
Plano REGIUSPrev de R$ 13.126,14 (treze mil cento e vinte seis reais e quatorze centavos).

Para os Participantes, observa-se que o percentual medio de beneficios ficou 
entre 12% e 21%, representando a cobertura previdencidria complementar ao 
beneficio previdencidrio percebido pelo RPPS.

3.3 CENARIO II

Considerando as caracteristicas apresentadas anteriormente, apresentamos a 
seguir as estatisticas obtidas com a aplicagdo das premisses do Cenario II do Estudo 
de Viabilidade:
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Cenario II Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Qte. de Participantes (acumulado) 34 52 72 94 113
Corttribuipao Media Mensal 746,5 824,66 792,96 736,8 722,01
Coat. Participantes Artual 164.975,71 278.736,33 371.105,45 450.186,78 530.312,97

Cont. Ente Federative Anual 164.975,71 278.736,33 371.105,45 450.186,78 530.312,97
Carregamento Anual 9.733,57 16.445,44 21.895,22 26.561,02 31.288,47

Percentual Medio de Beneffcio 
Sobre o Saldrio de Participc^ao

10 anos 15 ados 20 anos

Beneffcio Minima Mensal 20% 14% 12%
Beneffcio Medio Mensal 45% 33% 27%

Beneffcio Maximo Mensal 85% 62% 51%

Neste cenario, tanto os Participantes quanto o respective Ente teriam um 
desembolso anual projetado para o quinto ano de R$ 1.060.625,95 (um milhao sessenta 
mil seiscentos e vinte cinco reals e noventa e cinco centavos) gerando uma receita 
administrative anual advindo de taxa de carregamento para o Plano REGIUSPrev de 
R$ 31.288,47 (trinta e um mil duzentos e oitenta e oito reals e quarenta e sete centavos).

Para os Participantes, observa-se que o percentual medio de beneffeios ficou 
entre 27% e 45%, representando a cobertura previdencidria complementar ao 
beneffcio previdencidrio percebido pelo RPPS.

3.4 CENARIO III

Considerando as caracterfsticas apresentadas anteriormente, apresentamos a 
seguir as estatfsticas obtidas com a aplicaqdo das premisses do Cenario III do Estudo 
de Viabilidade:
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Cendrio III Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Qte. de Participantes (acumulado) 17 26 36 47 57
Contribuigao Media Mensal 373,25 412,33 396,48 368,4 361,05
Cont, Participantes Anual 82.487,85 139.368,17 185.552,73 225.093,39 265.156,49

Cont. Ente Federative Anual 82.487,85 139.368,17 185.552,73 225.093,39 265.156,49
Carregamento Anual 4.866,78 8.222,72 10.947,61 13.280,51 15.644,23

Percentual Medio de Benef icio 
sobre o Saldrio de Participa9do 10 anos 15 anos 20 anos

Beneficio Mfnimo Mensal 20% 14% 12%
Beneffcio Medio Mensal 45% 33% 27%

Beneffcio Maximo Mensal 85% 62% 51%

Neste cendrio, tanto os Participantes quanto o respectivo Ente teriam um 
desembolso anual projetado para o quinta ano de R$ 530.312,97 (quinhentos e trinta 
mil trezentos e doze reais e noventa e sete centavos) gerando uma receita 
administrativa anual advindo de taxa de carregamento para o Plano REGIUSPrev de 
R$ 15.644,23 (quinze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte tres centavos).

Para os Participantes, observa-se que o percentual medio de beneffeios ficou 
entre 27% e 45%, representando a cobertura previdencidria complementar ao 
beneffcio previdencidrio percebido pelo RPPS.

3.5 CENARIOIV

Considerando as caracterfsticas apresentadas anteriormente, apresentamos a 
seguir as estatfsticas obtidas com a aplicagdo das premissas do Cendrio IV do Estudo 
de Viabilidade:

PaginaSde 12

:om.bri'1' Weflon-Coasultorlg e AsseHOriaAtuartal < Rua Joao de Abreu. nQ116. Ed. Euro Working Concept, 
(61) 9 8438-3384 / (62) 9 8221-1067 weclcm@wectan.com.br Sola 704 A Selor Oeste, CEP; 74.120-110, Goionia-GO

mailto:weclcm@wectan.com.br


Proc. N°.

WeDRN FIs N°

CONSULTORIA E CESTAO DE RISCOS

2022.0321.W.PA

Cendrio IV Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Qte. de Participantes (acumulado) 23 36 50 66 79
Contribuigao Media Mensal 522,55 577,262 555,072 515,76 505,407
Cont. Participantes Anual 115.483,00 195.115,43 259.773,82 315.130,74 371.219,08

Cont. Ente Federative Anual 115.483,00 195.115,43 259.773,82 315.130,74 371.219,08
Carregamento Anual 6.813,50 11.511,81 15.326,66 18.592,71 21.901,93

Percentual Medio de Beneficio 
sobre o Saldrio de Participasdo

lOanos 15anos 20 anos

Beneficio Minima Mensal 20% 14% 12%
Beneficio Medio Mensal 45% 33% 27%

Beneficio Maximo Mensal 85% 62% 51%

Neste cendrio, tanto os Participantes quanto o respective Ente teriam um 
desembolso anual projetado para o quinto ano de R$ 742.438,16 (setecentos e 
quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) gerando 
uma receita administrativa anual advindo de taxa de carregamento para o Plano 
REGIUSPrev de R$ 21.901,93 (vinte um mil novecentos e um reais e noventa e tres 
centavos).

Para os Participantes, observa-se que o percentual medio de beneficios ficou 
entre 27% e 45%, representando a cobertura previdencidria complementar ao 
beneficio previdencidrio percebido pelo RPPS.
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4 DA CONCLUSAO TECNICA

As metodologias tecnicas e premissas, empregadas para fins deste Estudo de 
Viabilidade estdo em estrita obediencia d legislagdo previdencidria em vigor, sendo 
que os resultados estdo consubstanciados na conjugapdo dessas com os dados e 
informagoes previamente disponibilizadas pela REGIUS - Sociedade Civil de 
Previdencia Privada e pela Prefeitura de Maringd.

Em uma andlise sistemica da Estrategia Previdencial em epigrafe, ndo se 
vislumbra risco atuarial ao Ente, nem ao Plano de Beneficios.

Conforme cendrios apresentados, os beneficios futures estdo estritamente 
ligados ao percentual de contribuigdo escolhido, sendo o risco de frustragao de 
beneffcio compartilhado entre Patrocinador e Participantes, sendo estes ultimos com 
maior poder de alavancar ou ndo o valor dos beneficios futures, que pode ser mitigado 
atraves de ferramentas de gestdo ativa, como por exemplo, um piano de educagdo 
financeira e previdencidria continue em conjunto a uma comunicapdo efetiva com os 
Participantes.

Dentre as hipoteses adotadas para este Estudo, a que possui maior impact© e 
postergapdo da aposentadoria, em detrimento a posse de novos servidores para 
adesdo ao RPC. Alem desta, a taxa de reposigdo dos futures servidores aposentados 
conjugada a adesdo ao RPC tambem e uma varidvel fundamental nos cdlculos. Aliado 
a isso, hd outros fatores individuals com escolha percentuais diferentes dos indicados.

Ndo menos importante e o fato de a rentabilidade auferida pelo Plano de 
Beneficios, que possui um papel relevant© na constituigdo da Poupanga 
Previdencidria e quanto antes se inicia a poupar, maior o impacto dos juros no Soldo 
final, em fungdo do prinefpio de capitalizapdo composta.

Ressalta-se que a existencia de beneficios projetados superiores ao saldrio da 
atividade representa um grande incentive d prdtica de se constituir poupanga 
previdencidria e se torna um atrativo aos empregados em empresas que possuem o 
beneffcio de previdencia complementar.
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Por fim, enfatizamos que os entendimentos e conclusoes contidos neste Parecer 
restringem-se sob o dmbito tecnico atuarial e fundamentam-se nos dados, 
documentos e informagoes disponibilizados pela REGIUS, legislagdo de previdencia 
complementar, bem como nas melhores prdticas de mercado e na boa tecnica 
atuarial.

Este e nosso Parecer Tecnico Atuarial.

Goidnia/GO, 03 de junho de 2022.

VICTOR HILARIO 
DINIZ
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