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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 20 J 8 (data-base: 3 1/12/201 7)

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

- Exercício 2020 (data-base: 31/12/2019)

2. COMPARATIVO

REALIZADAS

DAS RECEITAS ESTIMADAS E

* As receitas estimadas foram identificadas na Projeção Atuarial do exercício anterior, e as
receitas realizadas foram apuradas nos cálculos das Avaliações Atuarias dos respectivos anos
(disponibilizado no site: http://fpmu.umuarama.pr.gov.br!?page id;1136).

RECEITA
Ano Receita Estimada Receita Realizada Variacão

2018 25.712.420,62 35.986.442,97 +39,95%

2019 38.303.500,00 41.116.432, I4 +7,34%

2020 45.415.485,00 24.054.239,88 -47,03%

Ocorreu-se uma diferença entre a receita estimada e realizada, nos anos de 2018 e2019
consequência da superação nos investimentos. No ano de 2020 contudo houve uma frustação da
receita causa pela suspenção de repasse pela Prefeitura Municipal, aos meses de 07 a 1I ao qual
faz parte do parcelamento e as competências 12 e 13foram repassada no ano de 202 I.

3. COMPARATIVO
REALIZADAS

DAS DESPESAS ESTIMADAS E
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DESPESA
Ano Despesa Estimada Despesa Realizada Variacão
2018 21.522.105,70 26.116.630,46 21,34%
2019 28.701.500,00 27.891.456,98 -2,82%
2020 33.214.500,00 30.728.484,97 -7,48%
* As despesas estimadas foram identificadas na Projeção Atuarial do exercício anterior, e as
despesas realizadas foram apuradas nos cálculos das Avaliações Atuarias dos respectivos anos
(disponibilizado no site: http://fpmu.umuarama.pr.gov.br!?page id=1136),

Ocorreu a diferença entre as despesas estimadas e realizadas devido, ao aumento das concessões
de aposentadorias e pensões, para o ano de 2018, contudo as estimativa de 2019 e 2020 de
acordo com a Legislação Federal n° 173/2020 e Municipal nO 476/2020 foram suspensas as
competências dos meses 07 a 11 de 2020 os repasses da parte patronal e aporte do município
para o FPMU. Onde os referidos valores foram parcelados no ano de 2021.

4. CONCLUSÃO
Os repasses do Município das contribuições patronais e segurados encontram-se quitados.

Umuarama, 29 de janeiro de 2021.
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Constante dii-Si~aFreitas
Administradora do FPMU
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