
RELATÓRIO DE GESTÃO ATUARIAL
Exercícios base: 2016 – 2017 - 2018

2019

O presente relatório tem a função de monitorar os resultados atuarias,

proporcionando o gerenciamento do passivo, plano de custeio e benefícios, bem

como o dimensionamento e estratégias para evolução do ativo.

- METODOLOGIA

Por  meio  da  análise  dos  Relatórios  Avaliação  Atuarial,  emitidos  pelos

atuários contratados,  realizamos o comparativo entre os resultados apresentados

nos  três  últimos  exercícios.  Para  apresentação  dos  resultados  obtidos  frente  as

projeções,  utilizamos  consultas  aos  demonstrativos  contábeis  e  financeiros  do

Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV.

- RESULTADO ATUARIAL

O resultado atuarial determina se os ativos do plano são suficientes para

que o regime honre com suas obrigações frente aos seus segurados. 

O resultado atuarial encontrado por esta avaliação foi o seguinte:



O  resultado  da  avaliação  atuarial  anual  foi  deficitário  em  R$

-369.219.355,48. Este valor é consequência da soma dos ativos do fundo, que é

constituído pelos valores em fundos de investimento, acordos de parcelamento de

débitos previdenciários e convênio de compensação previdenciária. Então, esse total

de  ativos  é  subtraído  pelos  passivos  atuariais,  ambos  calculados  na  data  da

avaliação.

No último exercício,  verificamos que a cobertura das reservas frente ao

passivo evoluiu positivamente, atingindo 33%.

Para  equacionar  o  deficit  atuarial,  propomos e executamos o Plano de

Amortização,  composto por  aporte em cotas mensais,  pelo prazo restante de 27

anos, sendo que para o ano de 2019 está previsto o aporte de R$9.777.318,78.

Segundo  dados  apresentados  no  relatório  atuarial,  constata-se  que  a

situação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores de Brusque é equilibrado

atuarialmente no último exercício, considerando o Plano de Amortização do Passivo

Atuarial, como apresenta a tabela seguinte:

Resultados 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Patrimônio Atual 60.160.083,24 84.562.070,32 111.972.415,01

( + ) Receitas

Futuras Projetadas
181.952.094,35 376.445.114,35 369.219.355,47

( - ) Benefícios

Futuros Projetados
329.539.600,93 461.410.231,76 481.191.770,49

Resultado Atuarial (24.805.034,17) 35.590.436,29 0,01

Observa-se  ainda  que  o  regime está  em superavit  financeiro,  onde  as

receitas  efetivamente  executadas  superam  as  despesas  realizadas  em  R$

27.410.345,54 em 2018.

- EVOLUÇÃO DE RECEITAS X DESPESAS ESTIMADAS E EXECUTADAS

Neste estudo serão avaliados a aderência das projeções de Receitas e

Despesas previstas ao Relatório Avaliação Atuarial.

Na  tabela  a  seguir  apresentamos  o  comparativo  entre  planejamento  e

execução:



RECEITAS

Exercício Projetadas (1) Executada (2) Resultado

2016 18.078.776,64 30.223.719,30 12.144.942,66

2017 25.077.971,69 34.721.279,57 9.643.307,88

2018 32.831.474,83 39.819.178,67 6.987.703,84
(1) Dados extraídos do Relatório de Avaliação Atuarial, ao anexo - DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS EM
CONFORMIDADE COM A LRF.
(2) Dados obtidos dos demonstrativos contábeis de prestação de contas, TC 06.

DESPESAS

Exercício Projetadas (1) Executada (2) Resultado

2016 11.491.224,07 8.492.218,22 (2.999.005,85)

2017 16.460.481,70 10.312.060,65 (6.148.421,05)

2018 17.897.234,22 12.329.471,34 (5.567.762,88)
(1) Dados extraídos do Relatório de Avaliação Atuarial, ao anexo - DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS EM
CONFORMIDADE COM A LRF.
(2) Dados obtidos dos demonstrativos contábeis de prestação de contas, TC 08.

Quanto  a  execução  da  meta  atuarial,  verificamos  a  sua  evolução  dos

últimos exercícios à tabela a seguir:

Exercício Taxa Atuarial INPC Meta Realizado Variação

2016 6% a.a. 6,58% 12,58% 17,21% 4,63%

2017 6% a.a. 2,07% 8,07% 12,36% 4,30%

2018 6% a.a. 3,43% 9,43% 9,58% 0,15%

Diante todo exposto, concluímos que a evolução atuarial do IBPREV tem

se mostrado consistente frente as projeções da Avaliação Atuarial,  uma vez que

verificamos equilíbrio entre ativo x passivo e crescimento do patrimônio institucional.

É o relatório.

Brusque, 01 de novembro de 2019.
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