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Os Regimes de Previdências tem por objetivo a arrecadação de fundos, tanto do ente publico 

como de trabalhadores ativos, e é esse recurso que dá a garantia ao beneficiário de receber seu 

salário após aposentadoria ou auxílios. Para regularidade no tratamento desses recursos 

arrecadados o RPPS precisa elaborar um estudo atuarial que irá criar diretrizes para a 

administração dos mesmos, baseando-se em fatores financeiros acontecidos, atuais e 

expectativas tanto de captação quanto de custeio para o RPPS. O equilíbrio financeiro 

representa a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações dos RPPS, em 

cada exercício financeiro, ou seja, o equilíbrio financeiro é atingido quando o que se arrecada 

dos participantes do sistema previdenciário é suficiente para custear os benefícios por ele 

assegurados. Para tanto, utilizam-se projeções futuras que levam em consideração uma série de 

hipóteses atuariais, tais como a expectativa de vida, entrada em estado de invalidez, taxa de 

juros, taxa de rotatividade, taxa de crescimento salarial, dentre outros, incidentes sobre a 

população de segurados e seus correspondentes direitos previdenciários. Neste contexto tem-se 

por objetivo da pesquisa analisar a adequação do Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Sapeaçu com as diretrizes do estudo atuarial entre os anos de 2013 a 2016.  Tal 

análise envolve a observação das informações atuariais à luz das instruções legais e normativas 

e das demonstrações contábeis que explicitam a execução dos recursos e os reflexos causados. 

Será feito uma analise documental, confrontado as informações dos demonstrativos contábeis 

de despesas e receitas emitidos pela contabilidade do RPPS com a provisão de receita e despesa 

estabelecidas pelo estudo atuarial, observando os paramentos estabelecidos pela legislação que 

norteia tais atividades   . Quanto aos resultados, espera-se alcançar dados que qualifiquem o 

estado atual da gestão dos recursos e os esforços para a efetividade no alcance das metas 

estabelecidas no Estudo Atuarial a fim de poder garantir a segurança do fundo arrecadado. 

Mostra-se necessário um olhar mais técnico com relação a importância do cuidado com relação 

ao Estudo Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, não preocupando-se em apenas 

cobrir com o custeio das obrigações presente mas entendendo a necessidade da segurança da 

continuidade dos custeios futuros, já que tais fundos representam ao servidor publico a 

segurança social que espera ter ao fim de suas atividades laborais, como principal e/ou talvez 

única fonte de renda que o mesmo terá. 
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