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1. INTRODUÇÃO 

 

Este relatório constitui importante ferramenta de monitoramento dos 

resultados atuariais dos planos de custeio e de benefícios e de gerenciamento do RPPS, e 

contempla a análise dos resultados das avaliações atuariais anuais relativas aos três últimos 

exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as 

efetivamente executadas: 

 

 Exercício 2017: Relatório de Avaliação Atuarial elaborado pela Caixa 

Econômica Federal em janeiro de 2017 (data-base do cálculo atuarial: 

30/09/2016, data-base das receitas e despesas executadas: 31/12/2017). 

 Exercício 2018: Relatório de Avaliação Atuarial elaborado pela Caixa 

Econômica Federal em março de 2018 (data-base do cálculo atuarial: 

31/10/2017, data-base das receitas e despesas executadas: 31/12/2018). 

 Exercício 2019: Relatório de Avaliação Atuarial elaborado pela Caixa 

Econômica Federal em junho de 2019 (data-base do cálculo atuarial: 

31/10/2018, data-base das receitas e despesas executadas: 31/12/2019). 
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2. COMPARATIVO DAS RECEITAS ESTIMADAS E REALIZADAS 

 

2.1 Exercício 2017: data-base da projeção atuarial: 30/09/2016, data-base das 

receitas e despesas executadas: 31/12/2017. 

 

Receitas Estimadas e Realizadas – em Reais (R$) 

 Projeção Atuarial Realizado 
Variação entre 

estimado e realizado 

Previdenciário 38.246.134,37 49.745.586,88 130% 

Financeiro 26.496.191,36 29.809.738,92 113% 

Total 64.742.325,73 79.555.325,80 123% 

 

Observa-se que no ano de 2017, há um superávit na arrecadação das receitas 

em relação ao projetado no cálculo atuarial, tanto para o plano financeiro, que superou as 

receitas estimadas em 13%, quanto para o plano previdenciário, que superou as receitas 

estimadas em 30%. A diferença entre as receita projetadas realizadas é consequência dos 

resultados alcançados nas receitas de contribuições e financeiras, especialmente 

influenciadas pelas receitas financeiras.  

Em relação às receitas de contribuições, a projeção atuarial considera por taxa 

de crescimento salarial o equivalente a 1% a.a., enquanto no ano de 2017 houve reajuste 

salarial na ordem de 7,00%, e, além disso, no ano de 2017, houve o reajustamento das 

referências de cargos de nível superior de algumas categorias de servidores municipais 

ativos e inativos, de acordo com a Lei n° 9.253/2017, Lei 9.256/2017, Lei Complementar n° 

206/2017 e Lei n° 9.260/2017, em decorrência da extinção do adicional universitário (65%) 

pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) em 2016, acarretando um aumento nas 

referências salariais na ordem de 55%, e consequente reflexo nos adicionais de tempo de 

serviço (ATS-biênio) e sexta-parte.  

Quanto às receitas financeiras, a projeção atuarial considera por receita a taxa 

de juros na ordem de 6% a.a., enquanto as receitas efetivamente realizadas sofrem os efeitos 

da marcação a mercado. No exercício de 2017 o Instituto de Previdência obteve um retorno 

sobre seus investimentos (11,83% a.a.) superior ao projetado (6,0 % a.a.) e ainda superou 

sua meta atuarial (9,05% a.a.) em 31%, conforme demonstrado no quadro abaixo: 
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Ano 
Projetado 

a.a 

Meta Atuarial 

IPCA+6%a.a 

Retorno sobre 

Investimentos da 

Prudenprev 

Variação entre Meta 

Atuarial e Retorno 

2017 6,0% 9,05% 11,83% 131% 

 

Observa-se que no ano de 2017 houve variação entre as receitas financeiras 

projetadas e realizadas devido a volatilidade apresentada no mercado econômico e as 

incertezas políticas no Brasil, fatores os quais trouxeram maior instabilidade no mercado 

financeiro. Entretanto, a queda na taxa básica de juros, que tem como consequência a 

valorização de títulos públicos, que são a base principal dos ativos integrantes dos fundos de 

investimentos que compõe a carteira de investimentos do Instituto, resultaram em uma 

variação positiva entre os rendimentos projetados na Avaliação Atuarial e rendimentos 

realizados no ano de 2017. 

 

2.2 Exercício 2018 (data-base do cálculo atuarial: 31/10/2017, data-base das receitas 

e despesas executadas: 31/12/2018). 

 

Receitas Estimadas e Realizadas – em Reais (R$) 

 Projeção Atuarial Realizado 
Variação entre 

estimado e realizado 

Previdenciário 45.097.533,07 55.532.567,72 123% 

Financeiro 27.557.507,16 33.219.353,56 121% 

Total 72.655.040,23 88.751.921,28 122% 

 

Observa-se que no ano de 2018, há um superávit na arrecadação de receitas 

em relação ao projetado no cálculo atuarial, tanto para o plano financeiro, que superou as 

receitas estimadas em 21%, quanto para o plano previdenciário, que superou as receitas 

estimadas em 23%. A diferença apresentada entre as projeções e realizações de receitas é 

consequência dos resultados alcançados nas receitas de contribuições e financeiras, 

especialmente influenciadas pelas receitas financeiras.  

Em relação às receitas de contribuições, a projeção atuarial considera por taxa 

de crescimento salarial o equivalente a 1% a.a., enquanto no ano de 2018 houve reajuste 

salarial na ordem de 2,95%, e, além disso, no ano de 2018, houve a execução da Ação 
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Coletiva movida pelo Sindicato quanto ao cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS-

biênio) e da sexta-parte, acrescentando às suas bases de cálculo o total da remuneração dos 

servidores, e não apenas a referência salarial. Esta alteração promovida na forma de cálculo 

de tais verbas remuneratórias refletiu em um aumento na base de cálculo das contribuições 

dos servidores ativos e inativos dos planos financeiro e previdenciário, fator que contribuiu 

com o aumento das receitas com contribuições previdenciárias tanto do segurado (12,2%) 

quanto patronal (24,4%), fazendo com que as receitas realizadas superassem as receitas 

projetadas na Avaliação Atuarial. 

Quanto às receitas financeiras, a projeção atuarial considera por receita a taxa 

de juros na ordem de 6% a.a., enquanto as receitas efetivamente realizadas sofrem os efeitos 

da marcação a mercado.  

No exercício de 2018 o Instituto de Previdência obteve um retorno sobre seus 

investimentos (10,38%a.a.) superior ao projetado (6,0 %a.a.) e ainda superou sua meta 

atuarial (9,92%a.a.) em 5%, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

Ano 
Projetado 

a.a 

Meta Atuarial 

IPCA+6%a.a 

Retorno sobre 

Investimentos da 

Prudenprev 

Variação entre Meta 

Atuarial e Retorno 

2018 6,0% 9,92% 10,38% 105% 

 

Ressalta-se que, no ano de 2018, houve uma menor variação entre as receitas 

financeiras projetadas e realizadas, quando comparado ao exercício de 2017, devido a alta 

volatilidade apresentada no mercado financeiro, ante as severas influências politicas e 

econômicas internas e externas fortemente presentes no Brasil em 2018, em especial quanto 

a realização de pleito eleitoral para escolha de Presidente da Republica, senadores, 

deputados e governados. 

Apesar de significativas volatilidades, e entidade obteve rentabilidade 

satisfatória em sua carteira de investimentos, superando a meta atuarial, tendo em vista que 

aproveitou as oportunidades de investimentos apresentadas durante o ano de 2018, em 

especial em títulos públicos federais e mercado de renda variável.  
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2.3 Exercício 2019 (data-base do cálculo atuarial: 31/10/2018, data-base das receitas 

e despesas executadas: 31/12/2019). 

 

Receitas Estimadas e Realizadas – em Reais (R$) 

 Projeção Atuarial Realizado 
Variação entre 

estimado e realizado 

Previdenciário 50.390.368,47 85.152.225,46 169% 

Financeiro 27.630.128,36 33.789.098,82 122% 

Total 78.020.496,83 118.941.324,28 152% 

 

Observa-se que no ano de 2019, há um superávit na arrecadação de receitas 

em relação ao projetado no cálculo atuarial, para o plano financeiro, que superou as receitas 

estimadas em 22%. A diferença apresentada entre as projeções e realizações de receitas do 

plano financeiro é consequência dos resultados alcançados nas receitas de contribuições e 

compensação previdenciária, que apresentaram arrecadação superior ao projetado no cálculo 

atuarial. 

A variação ocorrida na receita de contribuições previdenciárias é reflexo da 

execução de Ação Coletiva movida pelo Sindicato quanto ao cálculo do Adicional de Tempo 

de Serviço (ATS-biênio) e da sexta-parte, acrescentando às suas bases de cálculo o total da 

remuneração dos servidores, e não apenas a referência salarial.  

Em relação à compensação previdenciária, no ano de 2019 houve uma maior 

análise e aprovação de novos requerimentos, junto ao Regime Geral de Previdência Social, 

ocasionando uma variação entre a receita arrecadada e a receita projetada na ordem de 85% , 

conforme demonstrado abaixo: 

 

Ano 

Compensação 

Previdenciária Projetada – 

Plano Financeiro – Em R$ 

Compensação 

Previdenciária Realizada – 

Plano Financeiro – Em R$ 

Variação entre 

estimado e 

realizado 

2019 2.096.315,68 3.872.672,99 185% 
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Quanto ao plano previdenciário, observa-se que no ano de 2019 há um 

superávit na arrecadação de receitas em relação ao projetado no cálculo atuarial na ordem de 

69%. A diferença apresentada entre as projeções e realizações de receitas é consequência 

dos resultados alcançados no retorno positivo dos investimentos do Instituto de Previdência 

pertencentes ao plano previdenciário.  

No exercício de 2019 o Instituto de Previdência obteve um retorno sobre seus 

investimentos (19,69%a.a.) superior ao projetado (6,0 %a.a.) e ainda superou sua meta 

atuarial (10,59%a.a.) em 86%, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

Ano 
Projetado 

a.a 

Meta Atuarial 

IPCA+6%a.a 

Retorno sobre 

Investimentos da 

Prudenprev 

Variação entre Meta 

Atuarial e Retorno 

2019 6,0% 10,59% 19,69% 186% 

 

Em 2019 o Brasil apresentou o mais baixo nível histórico de inflação, o que 

permitiu expectativas nos agentes de mercado, e ação da autoridade monetária brasileira na 

direção da redução gradual da Taxa SELIC pelo COPOM. No cenário externo, também 

houve uma redução na taxa de juros pelos Bancos Centrais do EUA e Europa visando, 

principalmente, a execução de política monetária de meta de inflação e o reaquecimento da 

atividade econômica.  

Apesar deste panorama de quedas nas taxas de juros, o ano de 2019 

apresentou significativas volatilidades nos mercados justificadas no âmbito internacional 

pela evolução da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e no âmbito nacional 

por disputas e ritos de aprovação da reforma da nova previdência brasileira no Congresso 

Nacional.  

Ante ao cenário econômico e político, interno e externo, acima exposto, 

ocorreu no ano de 2019 uma maior variação entre as receitas financeiras projetadas e 

realizadas, quando comparado ao exercício de 2017 e 2018.  

Contudo, apesar de todos os percalços do mercado financeiro, a entidade de 

previdência obteve rentabilidade satisfatória em sua carteira de investimentos no ano de 
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2019, superando a meta atuarial, tendo em vista que aproveitou as oportunidades de 

investimentos apresentadas durante o ano de 2019, em especial em títulos públicos federais 

e mercado de renda variável.  

 

 

3. COMPARATIVO DAS DESPESAS ESTIMADAS E REALIZADAS 

 

3.1 Exercício 2017: data-base da projeção atuarial: 30/09/2016, data-base das 

receitas e despesas executadas: 31/12/2017. 

 

Despesas Estimadas e Realizadas – em Reais (R$) 

 Projeção Atuarial Realizado 
Variação entre 

estimado e realizado 

Previdenciário 5.580.022,77 5.584.982,23 100% 

Financeiro 49.880.114,72 61.836.726,17 124% 

Total 55.460.137,49 67.421.708,40 122% 

 

Analisando as despesas do ano de 2017, nota-se uma variação entre os seus 

valores projetados e realizados para o plano financeiro, que superou as despesas estimadas 

em 24%. A diferença nas projeções de despesas é consequência dos valores dispendidos a 

maior em relação a despesas previdenciárias inerentes ao plano financeiro.  

A maior parcela do desvio ocorrido entre as despesas previdenciárias 

projetadas e realizadas do plano financeiro se originam de dois fatores. Em primeiro lugar 

nota-se que a projeção atuarial considera por taxa de crescimento salarial o equivalente a 1% 

a.a., enquanto no ano de 2017 houve reajuste salarial na ordem de 7,00%. Em segundo lugar, 

no ano de 2017, houve reajustamento nas referências de cargos de nível superior de 

servidores municipais ativos e inativos com paridade de parte do adicional universitário 

(65%), extinto por Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) em 2016, acarretando um 

aumento nas referências salariais na ordem de 55%, e consequente reflexo nos adicionais de 

tempo de serviço (ATS-biênio) e sexta-parte. Tais fatos refletiram em aumento na 

remuneração dos servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas), e por 

consequência, aumento nas despesas previdenciárias do Instituto de Previdência. Além 



 

Avenida Washington Luiz, nº 1345, Centro - Presidente Prudente – SP 
CEP 19015-150 – Fone (18) 3222-7880 prudenprev@prudenprev.com.br Página 10 de 15 

disso, a Avaliação Atuarial não considera em suas projeções novas concessões de benefícios 

previdenciários de aposentadorias e pensões para o ano de 2017, ocasionando distorções 

entre o número de concessões realizadas e o número de concessões projetadas para referido 

exercício. 

 

3.2 Exercício 2018 (data-base do cálculo atuarial: 31/10/2017, data-base das receitas 

e despesas executadas: 31/12/2018). 

 

Despesas Estimadas e Realizadas – em Reais (R$) 

 Projeção Atuarial Realizado 
Variação entre 

estimado e realizado 

Previdenciário 6.799.564,58 6.321.055,48 93% 

Financeiro 57.146.097,62 66.883.579,65 117% 

Total 63.945.662,20 73.204.635,13 114% 

 

Analisando as despesas no ano de 2018, nota-se uma variação entre os valores 

projetados e realizados tanto para o plano financeiro, que superou as despesas estimadas em 

17%, quanto para o plano previdenciário, que obteve uma economia de despesas estimadas 

em 7%. A diferença nas projeções de despesas do plano financeiro é consequência dos 

valores dispendidos a maior em relação às despesas previdenciárias. Já a economia 

apresentada no plano previdenciário é consequência dos valores dispendidos a menor em 

relação às despesas previdenciárias.  

Em relação à variação a maior das despesas previdenciárias do plano 

financeiro, a projeção atuarial considera por taxa de crescimento salarial o equivalente a 1% 

a.a., enquanto no ano de 2018 houve reajuste salarial na ordem de 2,95%, ocasionando um 

aumento no valor da remuneração dos servidores ativos e inativos. Também houve a 

execução da Ação Coletiva movida pelo Sindicato quanto ao cálculo do Adicional de Tempo 

de Serviço (ATS-biênio) e da sexta-parte, acrescentando às suas bases de cálculo o total da 

remuneração dos servidores, e não apenas a referência salarial (metodologia de cálculo até o 

momento utilizada). Esta alteração na forma de cálculo de tais verbas remuneratórias 

acarretou em aumento na remuneração dos servidores ativos e inativos (aposentados e 

pensionistas), fator que contribuiu com o aumento nas despesas previdenciárias. Além disso, 
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a Avaliação Atuarial não considera em suas projeções novas concessões de benefícios 

previdenciários de aposentadorias e pensões para o ano de 2018, tendo por consequência a 

realização de concessões em quantidades superiores ao projetado. 

Quanto à variação a menor das despesas previdenciárias do plano 

previdenciário, nota-se uma distorção entre os valores projetados para despesas com auxílios 

(doença, acidente de trabalho, salário-maternidade) e os realizados, conforme demonstrado 

abaixo: 

 

 Ano 

Despesas 

Previdenciárias 

Auxílios Projetadas 

Despesas 

Previdenciárias 

Auxílios Realizadas 

Variação entre 

Projetado e 

Realizado 

2018 3.826.090,45 2.723.430,97 71% 

 

Nota-se, portanto, uma economia na realização de despesas previdenciárias 

do plano previdenciário na ordem de 29%. 

Ainda em relação ao plano previdenciário, observou-se uma variação positiva 

entre as despesas administrativas projetadas e as realizadas. Ocorre que na Avaliação 

Atuarial foi considerado como despesa administrativa 2% sobre o total da remuneração dos 

servidores ativos e inativos do Instituto de Previdência pertencentes apenas ao plano 

previdenciário, quando a legislação federal permite que se considere o total da remuneração 

dos servidores ativos e inativos vinculados ao Regime Próprio do ente federativo.  Tal fato 

gerou um desvio entre as despesas projetadas e realizadas, sendo as realizadas superiores às 

projetadas, conforme demonstrado abaixo: 

 

Ano 

Despesas 

Administrativas 

Projetadas 

Despesas 

Administrativas 

Projetadas 

Variação entre 

Projetado e 

Realizado 

2018 1.724.085,59 1.964.122,71 114% 

 

Importante ressaltar ainda que a variação positiva em relação as despesas 

administrativas observadas não ferem os dizeres legais quanto aos limites de utilização de 
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taxa de administração, mas apenas evidenciam uma distorção entre os valores considerados 

na Avaliação Atuarial em relação os valores realizados. 

 

3.3 Exercício 2019: data-base da projeção atuarial: 31/10/2018, data-base das 

receitas e despesas executadas: 31/12/2019. 

 

Despesas Estimadas e Realizadas – em Reais (R$) 

 Projeção Atuarial Realizado 
Variação entre 

estimado e realizado 

Previdenciário 7.862.656,46 7.561,124,35 96% 

Financeiro 63.083.713,12 72.025.851,33 114% 

Total 70.946.369,58 79.586.975,68 112% 

 

Analisando as despesas no ano de 2019, nota-se uma variação entre os valores 

projetados e realizados tanto para o plano financeiro, que superou as despesas estimadas em 

14%, quanto para o plano previdenciário, que obteve uma economia nas despesas estimadas 

em 4%. A diferença nas projeções de despesas do plano financeiro é consequência dos 

valores dispendidos a maior em relação a despesas previdenciárias. Já em relação ao plano 

previdenciário, verifica-se que os valores dispendidos com despesas previdenciárias 

realizadas são inferiores ao projetado, entretanto, no que se refere às despesas 

administrativas, a realização da despesa é superior ao projetado.  

Em relação às despesas previdenciárias do plano financeiro, a projeção 

atuarial considera por taxa de crescimento salarial o equivalente a 1% a.a., enquanto no ano 

de 2019 houve reajuste salarial na ordem de 3,78%, ocasionando um aumento no valor da 

remuneração dos servidores ativos e inativos. Tal fato repercutiu em aumento na 

remuneração dos servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas), e por 

consequência, aumento nas despesas previdenciárias do Instituto de Previdência. Além 

disso, a Avaliação Atuarial não considera em suas projeções novas concessões de benefícios 

previdenciários de aposentadorias e pensões, sendo que no ano foram realizadas concessões 

em quantidades superiores ao projetado. 
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Quanto à economia apresentada no plano previdenciário, nota-se uma 

distorção entre os valores projetados para despesas com auxílios (doença, acidente de 

trabalho, salário-maternidade) e os realizados, conforme demonstrado abaixo: 

 

Ano 

Despesas 

Previdenciárias 

Auxílios Projetadas 

Despesas 

Previdenciárias 

Auxílios Realizadas 

Variação entre 

Projetado e 

Realizado 

2019 4.415.053,36 2.532.721,76 58% 

 

Observa-se uma economia na realização de despesas previdenciárias com 

auxílios do plano previdenciário na ordem de 42%. Cumpre-se esclarecer que, no ano de 

2019, face às alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019, artigo 9°, § 3º os 

afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho (auxílio doença, acidente de 

trabalho) e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo, deixando de 

constar tais valores, a partir de 13 de novembro de 2019, como despesas previdenciárias de 

responsabilidade do regime próprio de previdência social, fato que colaborou com a 

economia apresentada na despesa previdenciária com auxílios.  

Quanto às despesas administrativas, a Avaliação Atuarial a projeta em 2% 

sobre o total das remunerações de contribuições dos servidores ativos pertencentes ao plano 

previdenciário, relativamente ao exercício financeiro anterior.  Ocorre que o artigo 15 da 

Portaria MPS n° 402/2008 e o artigo 1° da Lei Complementar Municipal n° 204/2016 

estabelecem que a taxa de administração não poderá exceder a dois pontos percentuais 

incidentes sobre o valor total da remuneração, proventos e pensões de todos os segurados, 

pertencentes aos planos financeiro e previdenciário, vinculados ao Regime Próprio de 

Previdência Social, relativamente ao exercício financeiro anterior. A Prudenprev adota por 

limite de taxa de administração os dizeres de referidas legislações, fator que ocasiona uma 

distorção entre os valores projetados no cálculo atuarial e o limite legal para taxa de 

administração, bem como o valor realizado de despesas com taxa de administração no ano 

de 2019, conforme demonstrado abaixo: 
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Ano 

Despesas 

Administrativas 

Projetadas 

Despesas 

Administrativas 

Realizadas 

Variação entre 

Projetado e 

Realizado 

Limite Legal das 

Despesas 

Administrativas 

2019 1.851.175,41 3.001.560,51 162% 5.621.233,53 

 

Nota-se, portanto, que a variação ocorrida nas despesas administrativas não 

ferem os dizeres legais quanto aos limites de utilização de taxa de administração, já que a 

Entidade Previdenciária realizou o montante de R$ 3.001.560,51 (três milhões, um mil, 

quinhentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos) de despesas administrativas, ante um 

limite legal estabelecido no montante de R$ 5.621.233,53 (cinco milhões, seiscentos e vinte 

e um mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), alcançando uma 

economia de despesas administrativas, em relação ao seu limite legal, na ordem de R$ 

2.619.673,02 (dois milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e três reais e dois 

centavos). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Nos exercícios analisados constata-se superávit atuarial para o plano 

previdenciário e déficit atuarial e financeiro para o plano financeiro. Tanto o déficit quanto o 

superávit apresentaram aumentos nos anos analisados. O primeiro em função do aumento do 

número de inativos (aposentados e pensionistas) e redução do número de servidores ativos 

vinculados, fato que ocasiona aumento nas despesas previdenciárias e redução em suas 

receitas. O segundo em função de novos entrantes (novas admissões) de servidores ao plano 

previdenciário, fator motivador do aumento nas receitas previdenciárias desta massa de 

segurados e baixo índice de concessões (despesas com benefícios previdenciários). 

O déficit financeiro é apresentado pela massa de segurados pertencente ao 

plano financeiro, o qual foi honrado mensalmente pelo Município de Presidente Prudente, 

conforme estabelece a Lei n° 9.717/98, em seu artigo 2°, § 1°, que estabelece a 

responsabilidade do ente federativo em cobrir eventuais insuficiências financeiras 

apresentadas por seu regime próprio. 
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Não ocorreram nos anos analisados alterações nas alíquotas de contribuição 

patronal e dos servidores, permanecendo estas equivalentes a 24,4% e 12,2%, conforme 

recomendação em Parecer Atuarial quanto à manutenção de tais percentuais, justificado em 

razão do custo normal praticado ser maior que o custo normal apurado na Avaliação 

Atuarial. 

Os desvios mais significativos na projeção das receitas ocorrem nos 

resultados dos investimentos, motivados por conta de a rentabilidade realizada ser superior a 

projetada nos três anos analisados, nas contribuições previdenciárias em função de reajuste 

salarial realizado superior ao projetado e de alterações ocorridas em sua base de cálculo por 

consequência de decisões judiciais, e na realização superior ao projetado de receitas com 

compensação previdenciária.  

Em análise ao comportamento das despesas, verifica-se que as distorções 

mais relevantes são decorrentes de três fatores: na taxa de crescimento salarial projetada, que 

é sempre inferior a realizada; direitos adquiridos via pleitos judiciais, que aumentam a 

remuneração dos servidores e consequentemente as despesas previdenciárias; e base de 

cálculo da taxa de administração projetada inferior a realizada. 

Em relação aos resultados de seus investimentos, o Instituto de Previdência 

obteve retorno superior a sua meta atuarial (IPCA+6%a.a.) nos exercícios de 2017, 2018 e 

2019. 

Presidente Prudente, 30 de setembro de 2020. 
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