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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 

GABINETE DO SECRETÁRIO - SMF
DESPACHO

Repercussão Financeira/Orçamentária PLCE 003/22

 Revisão da Segregação de Massas - Óbitos Ocorridos até 31/12/2003 - Art 113 do ADCT.

                                                                                            

PREVIMPA – Regime Capitalizado

 

Projeção pós PL

 

 

PREVIMPA – Regime Repartição Simples

 

Projeção pós PL
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Para o cálculo, foram consideradas as despesas e receitas previdenciárias do ano de 2021 referentes às projeções dos anos subsequentes (2022, 2023 e
2024).                              

Como premissas, utilizou-se o crescimento de 2% nas receitas e crescimento de 14% nas despesas do regime capitalizado, em razão do comportamento
observado nos últimos anos.

Para o regime de repartição simples, foi utilizada redução de 10% nas receitas e um crescimento de 1% nas despesas, em razão do comportamento observado
nos últimos anos.

A repercussão após o projeto de Lei, teve como base os valores da Alíquota Suplementar, constantes no Parecer Atuarial 13, assim reduzindo a estimativa de
receita previdenciária no regime de capitalização nos anos de 2022, 2023 e 2024.  Também, foram considerados os valores constantes no Parecer Atuarial 14 (revisão da
segregação de massas) para a realização das projeções de receita e despesa de ambos os regimes.

As receitas previdenciárias do PREVIMPA são consideradas intra-orçamentárias, pois são oriundas de contribuições patronais dos outros Órgãos no Município,
(despesas intra-orçamentárias).

Desta forma, o presente projeto de lei não altera o resultado orçamentário e financeiro consolidado do Município, uma vez que a redução das receitas de
contribuições previdenciárias do PREVIMPA será compensada pelas reduções das despesas de contribuições previdenciárias patronais dos demais Órgãos do Município com um
resultado líquido permanecendo o mesmo.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Vanderlei de Souza, Contador Geral do Município, em 31/03/2022, às 16:21, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto
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Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 18010253 e o código CRC AB13C718.
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