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Título Autor do RAA Instrumento de Homologação 

Relatório Gestão Atuarial - 2023 Consultoria Atuarial Ata da Ata da 109ª Reunião Ordinária do 
Conselho Deliberativo 

Local da Reunião Motivo Data da Aprovação Número do Parecer 

Sala de Reuniões do Varre-SaiPrev Parecer do Relatório 28/02/2023 01/2023 

 
A gestão atuarial no contexto dos RPPS é processo pelo qual se busca assegurar a solvência das 
obrigações previdenciárias assumidas pelo ente. A solvência do regime será assegurada mediante a 
capacidade de obter equilíbrio financeiro a cada exercício e demonstrar o equilíbrio financeiro e 
atuarial de longo prazo para todos os períodos. Deste modo, o acompanhamento dos resultados 
atuariais, das características da massa segurada e adequação das estimativas efetuadas são 
fundamentais. Toda alteração no regramento da concessão de benefícios previdenciários e nas 
hipóteses atuariais para mensuração das obrigações financeiras decorrentes destes benefícios 
impactam nas estimativas dos passivos atuariais do RPPS. Da mesma forma, qualquer alteração na 
legislação possui efeito direto nos resultados atuariais e orçamentários das obrigações 
previdenciárias 
 
Nesse contexto, o Relatório de Gestão Atuarial para o ano de 2023 contemplou a análise dos 
resultados das avaliações atuariais anuais relativas aos três últimos exercícios, 2022, 2021 e 2020, 
com comparativo entre a evolução das receitas e depesas estimadas e as efetivamente executadas e 
foi efetuado de acordo com os contextos regulatórios e de legislação vigentes em cada exercício, 
considerando os aspectos metodológicos, hipóteses atuarias, situações econômicas e financeiras à 
época de cada avaliação. 
 
Dessa forma, os membros da Diretoria Executiva – DIREX e o Consleho de Delibertativo do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai – VARRE-SAIPrev, no desempenho 
de suas competências legais, após avaliação do documento sub examen, APROVAM o Relatório de 
Gestão Atuarial referente ao ano de 2023. 
 

 
 
 

CRISTÓVÃO BENÍGNO DE OLIVEIRA FABRE 
Diretor Presidente 
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VINÍCIUS OLIVEIRA DUTRA 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 RÔMULO JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA 
Diretor do Tesouro 
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