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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 (data-base: 31/12/2016) 

- Exercício 2018 (data-base: 31/12/2017) 

- Exercício 2019 (data-base: 31/12/2018) 

 

2. COMPARATIVO DAS RECEITAS ESTIMADAS E 

REALIZADAS 

 

RECEITA 

Ano Receita Estimada Receita Realizada Variação 

2017 53.379.703,75 66.198.120,49 12.818.416,74 

2018 64.483.736,85 76.835.650,40 12.351.913,55 

2019 72.401.877,89 118.236.292,20 45.834.414,31 

* As receitas estimadas foram identificadas na Projeção Atuarial do exercício anterior, e as 

receitas realizadas foram apuradas nos respectivos Balanços Financeiros e Balancetes Anuais, 

disponíveis em www.ituprev.sp.gov.br/transparencia-demonstrativos/. 

Identifica-se uma diferença positiva relevante entre as receitas estimadas e as realizadas, em 

todos os exercícios, resultado da superação da meta atuarial, com a rentabilidade dos ativos 

superando a expectativa inicial. 

3. COMPARATIVO DAS DESPESAS ESTIMADAS E 

REALIZADAS 

 

DESPESA 

Ano Despesa Estimada Despesa Realizada Variação 

2017 8.533.336,51 9.256.833,84 -723,497,33 

2018 22.858.881,83 12.218.621,00 10.640.260,83 

2019 15.153.700,90 15.876.423,30 -722.722,40 

* As despesas estimadas foram identificadas na Projeção Atuarial do exercício anterior, e as 

despesas realizadas foram apuradas nos respectivos Balanços Financeiros e Balancetes Anuais, 

disponíveis em www.ituprev.sp.gov.br/transparencia-demonstrativos/. 

http://www.ituprev.sp.gov.br/transparencia-demonstrativos/
http://www.ituprev.sp.gov.br/transparencia-demonstrativos/
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Identifica-se uma pequena diferença negativa entre as despesas estimadas e as realizadas, nos 

exercícios de 2017 e 2019, que foi compensada pela diferença positiva no exercício de 2018, 

resultando em um balanço favorável para a realização das despesas, abaixo do que se estimava 

nos últimos três exercícios, evidenciando-se uma economia para o RPPS. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Sobre os resultados das avaliações atuariais referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, 

podemos identificar um superávit financeiro, resultado da superação das metas orçamentárias de 

receitas e despesas, estas realizadas abaixo do previsto e ainda: 

• Não houve segregação de massas nos exercícios analisados; 

• Superávit Orçamentário e Financeiro nos períodos analisados; 

• No caso de superávit, o valor aumentou a cada ano, em razão da boa performance nos 

resultados das aplicações financeiras, elevando as receitas patrimoniais 

consideravelmente; 

• A alíquota patronal, nos 3 últimos exercícios, foi elevada em 2018 e mantida em 2019, 

atualmente em 21,41%, necessário para cobrir os custos do plano normal de benefícios;  

• A meta atuarial foi atingida nos 3 exercícios analisados. 
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