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res e dependentes em gozo de benefício vitalício de prestação 
continuada.

• RESERVA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER Para os Servi-
dores Não Iminentes: Representa os valores atuais dos bene-
fícios futuros, proporcional ao Tempo de Participação no Plano, 
relativos aos Servidores que ainda não estejam em gozo de 
benefícios vitalícios.

Para os Servidores Iminentes: Representa os valores atuais 
dos benefícios futuros, relativos aos Participantes que ainda não 
estejam em gozo de benefícios vitalícios.

• VALOR ATUAL DAS REMUNERAÇÕES FUTUROS Repre-
senta o valor atual, atuarialmente calculado, das Remunerações 
de Contribuição futuros, relativos aos Servidores que ainda não 
estejam em gozo de benefícios de prestação continuada.

Assim, verifica-se que a avaliação atuarial, combinada com 
o “valor justo dos ativos do plano” indicado no quadro que trata 
das provisões matemáticas previdenciárias (Balanço Geral do 
Estado 2021 - nota explicativa

5.1.13 - fls. 181) contemplam o conceito de “valor presente, 
entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, 
apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos 
e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas”, pre-
visto no §1º do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103/19, 
o que, no caso concreto, evidencia a constatação de déficit 
atuarial caracterizado pelo valor presente negativo apurado a 
partir do fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, 
apuradas atuarialmente, adicionado os bens, direitos e ativos 
vinculados ao regime próprio.

A “Remuneração a Pessoal” ativo Civil e Militar dos Regi-
mes Próprios de Previdência Social, representa 63,53% total 
das variações patrimoniais diminutivas. Na composição, cabe 
observar o aumento de R$ 3.948.119.692 ocorrida no item de 
despesa Pessoal Ativo Civil, o que representa um acréscimo de 
9,50% em relação ao exercício anterior.

Os “Encargos Patronais”, que englobam as obrigações do 
empregador com os Regimes Próprio e Geral de Previdência 
Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Outros 
Encargos Patronais somaram R$ 27.167.069.138, correspon-
dendo a 33,37% do total das variações do grupo. Nesse con-
texto, em comparação com o exercício de 2020, observa-se um 
decréscimo de R$ 10.362.970.473, ou 30,46% no item Regime 
Próprio de Previdência Social – RPPS decorrentes do reflexo da 
antecipação de recursos de insuficiência financeira aportadas 
em 2020 por força do Decreto nº 65.350/2020 à SPPREV e res-
pectiva movimentação à conta de restos a pagar que causaram 
a redução deste grupo.

Anexamos o Relatório de Avaliação Atuarial – NBC TSP 15 
elaborado pela empresa de consultoria atuarial contratada pela 
São Paulo Previdência - SPPREV, detalhando os números acima 
apresentados.

Desse Relatório de Avaliação Atuarial (fl. 21) destacamos 
ainda a metodologia utilizada:

Os resultados da avaliação atuarial foram obtidos a partir 
dos seguintes valores individualmente calculados:

• RESERVA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS Representa o 
valor atual dos benefícios futuros, correspondente aos Servido-

A demonstração do passivo atuarial está alocada na conta “Provisões”, no Passivo Não Circulante, e complementada pela nota 
explicativa 5.1.13 (fls. 181 – Balanço Patrimonial 2021), a seguir transcrita:

5.1.13 Provisões
Compreendem os passivos de prazo ou de valor incertos. Apresenta-se a seguir a composição do saldo para as datas de 31 de 

dezembro de 2021 e de 2020.

Provisões 31/12/2021 31/12/2020 
Circulante 6.714.348.104 6.167.769.319 
Não Circulante 815.534.141.758 955.664.903.700 
Total 822.248.489.862 961.832.673.019 

 
Provisões - Circulante 

31/12/2021 31/12/2020 

Provisão - Repartição de Créditos 5.907.946.901 5.631.894.046 
Provisão - Restituição de NF 
Paulista 

220.939.368 174.722.665 

Provisão para Riscos Trabalhistas 152.360.575 206.293.905 
Provisão para Riscos Cíveis 25.394.132 25.392.132 
Outros 407.707.128 129.466.571 
Total 6.714.348.104 6.167.769.319 

Provisões - Não Circulante 31/12/2021 31/12/2020 
Provisão   Matemática   Previdenciária 812.160.131.899 953.684.296.471 
Provisão - Restituição de NF Paulista 664.171.926 1.171.927.205 
Provisão para Riscos Trabalhistas 833.640.162 272.746.411 
Provisão para Riscos Cíveis 165.247.041 145.093.243 
Provisão para Riscos Fiscais 90.648.328 64.713.781 
Outros 1.620.302.402 326.126.588 
Total 815.534.141.758 955.664.903.700 

Provisões Matemáticas Previdenciárias
As Provisões Matemáticas Previdenciárias tratam as informações do valor presente de benefícios previdenciários futuros adqui-

ridos pelos contribuintes do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Representam o maior valor que compõem o grupo de 
contas do passivo do Estado e foi reconhecido e registrado na contabilidade do Estado no Balanço Geral de 2016, em cumprimento 
ao prazo de implantação das políticas patrimoniais definidas na Portaria STN 548/2015.

Apresentamos a seguir resumo da composição do saldo do passivo atuarial reconhecido para a data de 31 de dezembro de 2021, 
classificado integralmente no passivo não circulante.

, Em R$1.000 
VALORES RECONHECIDOS NO BALANÇO 31/12/2021 
PATRIMONIAL  

(a) Servidores Inativos - Benefícios Concedidos 570.119.290 
(b) Servidores Ativos - Benefícios a Conceder (*) 240.570.178 
Valor Presente das Obrigações Atuariais (a) + (b) 810.689.468 
Valor Justo dos Ativos do Plano (**) 882.676 
Valor Presente das Obrigações em Excesso ao Valor  Justo dos 811.572.144 

Ativos  

Ganhos/(Perdas) Atuariais não reconhecidos - 
Custo do Serviço Passado não reconhecido - 
Passivo/ (Ativo) líquido total a ser reconhecido neste exercício 811.572.144 

Saldo Provisionado em Balanço - 
Passivo/ (Ativo) líquido total a ser reconhecido neste 811.572.144 
exercício  

(*) Não considera a entrada de novos Servidores, conhecido como Geração Futura  

(**) Patrimônio da Autarquia em dezembro/2020, conforme informação da SPPREV  

A atualização do valor do registro contábil do passivo atuarial contemplou a conta de provisão em contrapartida a conta 
contábil de variações patrimoniais aumentativas, ocasionando um decréscimo das provisões no montante de R$ 141.524.164.572, 
passando o valor dessa provisão para R$ 811.572.144.000 (R$ 953.096.308.572 – em 2020).

Conforme manifestação do atuário responsável pela elaboração do Relatório de Avaliação Atuarial, em conformidade com a 
NBC TSP 15, cabe salientar que na avaliação atuarial de um plano de benefícios são utilizados cálculos de probabilidades combi-
nados com matemática financeira e despesas estimadas com os encargos de aposentadorias e pensões dentro de períodos futuros 
onde são tratadas hipóteses e premissas atuariais. Sendo assim os resultados atuariais são extremamente sensíveis a essas hipóteses 
e premissas atuarias.

A atualização de valor da provisão matemática previdenciária no exercício de 2021 ainda reflete efeitos provenientes 
das alterações ocorridas nos dispositivos e regras previdenciárias tais como alteração do limite de idade e aumento de 
contribuição para aposentadoria, de acordo com a Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019 e a Lei 
Complementar estadual nº 1.354, de 06 de março de 2020; aumento de receita previdenciária com a implantação de 
contribuição escalonada para os servidores, em função da declaração de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência 
do Estado pelo Decreto nº 65.021, de 19 de junho de 2020; aumento da taxa de juros (de 3,24% para 3,80%) e por con-
sequência diminuição da obrigação.

Destaca-se também que no grupo contábil de provisões matemática previdenciárias consta também o registro contábil especí-
fico relacionado a plano previdenciário ligado ao RGPS na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM no montante de R$ 
580.210.540 e na Fundação Padre Anchieta no montante de R$ 7.777.359, resultando assim no valor total de 2021 apresentado à 
conta de Provisões Matemáticas Previdenciárias de R$ 812.160.131.899 (R$ 953.684.296.470 em 2020).

Complementamos com informações mais detalhadas sobre a composição das hipóteses e premissas utilizadas para a 
atualização desses valores, no anexo apresentado ao final deste Balanço Geral do Estado de 2021, contendo a integra do 
Relatório de Avaliação Atuarial produzido pela Conde Consultoria Atuarial Ltda, empresa especializada contratada com 
essa finalidade.

No item 6.1.2 do Balanço Geral do Estado, ao esclarecer sobre as Variações Patrimoniais Diminutivas temos que (fls. 211).
Os itens relevantes nas Variações Patrimoniais Diminutivas encontram-se no grupo Pessoal e Encargos no valor de R$ 

81.398.567.141 (R$ 86.527.773.411 em 2020). Esse grupo compreende: a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, cor-
respondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, saldos e vantagens pecuniárias, 
fixas ou variáveis, estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de 
confiança no setor público; as obrigações t rabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de paga-
mento dos órgãos e demais entidades do setor público; as contribuições a entidades fechadas de previdência; e, benefícios 
eventuais a pessoal civil e militar.

O quadro a seguir apresenta os saldos da rubrica de Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos

Remuneração a pessoal: 
Pessoal Ativo Civil – Regime Próprio de Previdência Social 45.503.461.398 41.555.341.706 
Pessoal Ativo Civil – Regime Geral de Previdência Social - - 
Pessoal Ativo Militar – Regime Próprio de Previdência 

Social 
Encargos patronais 

6.208.578.508 5.894.371.343 

Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 23.656.146.395 34.019.116.868 
Regime Geral de Previdência Social – RGPS 2.688.937.137 2.298.517.026 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 719.208.100 648.553.151 
Outros encargos patronais 102.777.506 74.007.442 

Contribuições Sociais Gerais - - 
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência - - 
Benefícios a Pessoal - - 

Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 185.368.886 163.619.317 
Militar 598.640.276 435.899.413 

Outras variações patrimoniais diminutivas 1.735.448.935 1.438.347.145 
Total 81.398.567.141 86.527.773.411 

Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e 
Encargos 31/12/2021 31/12/2020 

 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS - SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS

 São Paulo Previdência
Diretoria de Benefícios - Servidores Públicos
Gerência de Pensão
Apostilas do Diretor de 20/07/2022
Objeto/Descrição: ADS e PIE, nos termos da Res SS 110/2013
O Diretor de Benefícios Servidores Públicos, no uso da competência que lhe confere o Decreto nº 52.046/2007, expede a pre-

sente APOSTILA em cumprimento às decisões judiciais transitadas em julgado relativas a Obrigação de Fazer, contidas no processo 
abaixo, conferindo aos Autores/ Beneficiários o cálculo da vantagem Adicional de Desempenho a Saúde-ADS e Prêmio de Incentivo 
Especial-PIE, com seus efeitos sobre os adicionais temporais, sobre o décimo terceiro salário e um terço constitucional, nos termos 
da Res SS 110/2013.
EX-SERVIDOR PENSIONISTA MATRICULA DATA DO APOSTILAMENTO NÚMERO DO PROCESSO VARA
Laurindo Ribeiro Maria Giló Ribeiro 3344654 19/07/2022 0003396-57.2021.8.26.0322 VJEC de Lins de Lins

Objeto/Descrição: ADPJ, nos termos da LC 1.222/2013
O Diretor de Benefícios Servidores Públicos, no uso da competência que lhe confere o Decreto nº 52.046/2007, expede a presente 

APOSTILA em cumprimento às decisões judiciais transitadas em julgado relativas a Obrigação de Fazer, contidas no processo abaixo, 
conferindo aos Autores/ Beneficiários o cálculo da vantagem Adicional por Desempenho de Atividade de Polícia Judiciária-ADPJ, nos 
termos da LC 1.222/2013.
EX-SERVIDOR PENSIONISTA MATRICULA DATA DO APOSTILAMENTO NÚMERO DO PROCESSO VARA
Carlos Roberto Rodrigues Ivone Aparecida Ornelas Rodrigues 136484 19/07/2022 0007623-24.2021.8.26.0053 14ª VFP de São Paulo
Antonio da Silva Santos Sonia Maria Ramos de Carvalho Santos 73931 19/07/2022 0007623-24.2021.8.26.0053 14ª VFP de São Paulo

Objeto/Descrição: PIN, nos termos da LC 8975/1994
O Diretor de Benefícios Servidores Públicos, no uso da competência que lhe confere o Decreto nº 52.046/2007, expede a pre-

sente APOSTILA em cumprimento às decisões judiciais transitadas em julgado relativas a Obrigação de Fazer, contidas no processo 
abaixo, conferindo aos Autores/ Beneficiários o cálculo da vantagem Prêmio de Incentivo-PIN, com seus efeitos sobre os adicionais 
temporais, nos termos da LC 8975/1994.
EX-SERVIDOR PENSIONISTA MATRICULA DATA DO APOSTILAMENTO NÚMERO DO PROCESSO VARA
Rogério Eduardo Goes Teresinha de Souza Ribeiro 7253734 19/07/2022 0002684-67.2021.8.26.0322 JEC de Lins
Elviro Aleixo Irpinetto Yara Salcedo Aleixo Irpinetto 6365 19/07/2022 1052185-09.2018.8.26.0053 4ª VJEFP de São Paulo 

 São Paulo Previdência
Diretoria de Benefícios - Servidores Públicos
Gerência de Pensão
Despacho do Diretor de 20/07/2022
PROCESSO Nº : 0060989962
ASSUNTO : Pagamento de Pensão Mensal
INTERESSADO(S) : ALZIRA DE CASTRO; JAQUELINE CASTRO 

LIRA DA SILVA; ALEX DE CASTRO LIRA DA SILVA; WERA CASTRO 
DA SILVA; GABRIELA DE CASTRO LIRA; YASMIM DE CASTRO 
LIRA DA SILVA; CINTHIA CASTRO LIRA DA SILVA; HEITOR 
CASTRO LIRA.

Indefiro o pedido de habilitação ao benefício de Pensão por 
Morte do requerente JAQUELINE CASTRO LIRA DA SILVA, na 
qualidade de filho do ex-servidor JOAO LIRA DA SILVA, por abso-
luta falta de amparo legal do pedido, porque conforme o dispos-
to na súmula 340 do STJ, "a lei aplicável à concessão de pensão 
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do 
segurado", no caso, 17/09/2020, portanto, o requerente, filho 
capaz e maior de 21 (vinte e um) anos de idade, não possui a 
condição de dependente prevista nos termos do artigo 14, da LEI 
COMPLEMENTAR Nº 1.354. À DBS SCP, para publicar o indeferi-
mento, dando ciência à parte interessada. Indefiro o pedido de 
habilitação ao pagamento de Pensão por Morte do requerente 
ALZIRA DE CASTRO, na qualidade alegada de companheira do 
ex-servidor JOAO LIRA DA SILVA, por absoluta falta de amparo 
legal do pedido, uma vez que, na documentação apresentada, 
não há o cumprimento do previsto no artigo 14, inciso I e § 7º, 
da Lei Complementar n° 1354/2020, ou seja, não é comprovada 
a alegada união estável com o mínimo de 3 (três) documentos.

Foram considerados probantes: certidão de nascimento de 
filho em comum.

Indefiro o pedido de habilitação ao pagamento de Pensão 
por Morte do requerente HEITOR CASTRO LIRA, na qualidade 
de filho (maior de idade) do ex-servidor JOAO LIRA DA SILVA, 
indeferimento por absoluta falta de amparo legal do pedido, 
uma vez que não foi cumprida a exigência de documentos 
para o prosseguimento do processo de pensão, conforme 
estabelece a Portaria SPPREV n° 61/2011, publicada no D.O.E. 
em 24/02/2011, ressalta -se, sem prejuízo, no futuro, de o inte-
ressado promover novo pedido, porque, mesmo devidamente 
comunicado, o requerente não apresentou requerimento e termo 
de ciência válidos (FLS.105-111), tampouco apresentou declara-
ção de estado civil e união estável e declaração de ciência do 
Comunicado DRS 1/2021.

PROCESSO Nº : 0061093878
ASSUNTO : Pagamento de Pensão Mensal
INTERESSADO(S) : ROBERTO FIDELIS
Indefiro a habilitação ao pagamento de Pensão por Morte 

requerida por ROBERTO FIDELIS, na qualidade de cônjuge do 
ex-servidor SILVIA FREIRE FIDELIS, por absoluta falta de amparo 
legal, porque, na documentação apresentada, não se evidencia o 
cumprimento da exigência prevista nos termos do artigo 14, inci-
so I da Lei Complementar n.º 1.354/2020, regulamentada pelo 
Decreto 65.964/2021, ou seja, não foi comprovada a constância 
do casamento, à época do óbito.

PROCESSO Nº : 0061105352
ASSUNTO : Pagamento de Pensão Mensal
INTERESSADO(S) : ALDENYR BUENO DE CASTRO PEREIRA
Indefiro a habilitação ao pagamento da Pensão por Morte 

requerida pelo(a) Sr.(a) ALDENYR BUENO DE CASTRO PEREIRA, 
por falta de amparo legal, uma vez que na documentação 
apresentada não se evidencia o cumprimento da exigência 
prevista no artigo 14, inciso I e § 7º, da Lei Complementar nº 
1354/2020, regulamentada pelo Decreto 65.964/2021.ou seja, 
não comprova o(a) requerente sua União Estável para com o(a) 
ex-servidor(a), à época do óbito deste(a).

Do mínimo de 03 (três) documentos necessários para 
comprovação da união estável, nos termos do art. 34 e incisos 
do Decreto 65.964/2021 o(a) requerente apresentou apenas 
o(s) seguinte(s)

considerado(s) válido(s) por esta Autarquia: certidão de 
nascimento de filho em comum.

O(a) requerente foi oficiado(a) para que fossem cumpridas 
as exigências legais, sem que tenha logrado apresentar novos 
documentos comprobatórios, isto é, o(a) requerente não con-
seguiu reunir três documentos aptos a comprovar sua união 
estável com o(a) ex-servidor(a) à época do óbito deste(a).

PROCESSO Nº : 0061099333
ASSUNTO : Pagamento de Pensão Mensal
INTERESSADO(S) : ROSANGELA DOS REIS
Indefiro a habilitação ao pagamento da Pensão por Morte 

requerida pelo(a) Sr.(a) ROSANGELA DOS REIS, por falta de 
amparo legal, uma vez que na documentação apresentada não 
se evidencia o cumprimento da exigência prevista no artigo 14, 
inciso I e § 7º, da Lei Complementar nº 1354/2020, regulamen-
tada pelo Decreto 65.964/2021. ou seja, não comprova o(a) 
requerente sua União Estável para com o(a) ex-servidor(a), à 
época do óbito deste(a).

Do mínimo de 03 (três) documentos necessários para 
comprovação da união estável, nos termos do art. 34 e incisos 
do Decreto 65.964/2021 o(a) requerente apresentou apenas o(s) 
seguinte(s)considerado(s) válido(s) por esta Autarquia: compra 
de imóvel em conjunto.

O(a) requerente foi oficiado(a) para que fossem cumpridas 
as exigências legais, sem que tenha logrado apresentar novos 
documentos comprobatórios, isto é, o(a) requerente não con-
seguiu reunir três documentos aptos a comprovar sua união 
estável com o(a) ex-servidor(a) à época do óbito deste(a).

PROCESSO Nº : 0061128010
ASSUNTO : Pagamento de Pensão Mensal
INTERESSADO(S) : PAULO HENRIQUE DE SOUZA
Indefiro o pedido de habilitação ao pagamento de Pensão 

por Morte do requerente PAULO HENRIQUE DE SOUZA, na 
qualidade alegada de companheiro do ex-servidor ADRIANA 
PATRICIA GRASSI, por absoluta falta de amparo legal, pois 
não houve resposta por parte do requerente do "OFÍCIO No. 
318866/2022 de 14 de Abril de 2022", assim, não foi cumprida, 
na documentação apresentada, a exigência de documentos 
para o prosseguimento do processo de pensão, conforme 
estabelece a Portaria SPPREV n° 61/2011, publicada no D.O.E. 
em 24/02/2011, sendo o indeferimento medida que se impõe.

Em cumprimento ao Parecer PA nº 34/2015, o reconhecimento 
da união estável decorreu de acordo entre as partes, homologado 
judicialmente, não se enquadrando na exceção contida no parágra-
fo primeiro do artigo 34, do Decreto nº 65.964/2021, e sim no inciso 
I do mesmo artigo. Por esta razão, a comprovação da União Estável 
deve ser instruída como pelos 3 documentos distintos dentre os 
arrolados no artigo 34, do Decreto nº 65.964/2021.

PROCESSO Nº : 0061050200
ASSUNTO : Pagamento de Pensão Mensal
INTERESSADO(S) : DARINHO SALGUEIRO e VITORIA CARO-

LINE RAMOS SALGUEIRO
A Gerência de Pensões Civis, por meio da Supervisão de 

Concessão de Pensão de Ex-Servidor, no uso de suas competên-
cias conferidas pela Lei Complementar nº 1.010/2007,Indefiro o 
pedido de habilitação ao benefício da Pensão por Morte, requeri-
do por VITORIA CAROLINE RAMOS SALGUEIRO, na qualidade de 
menor sob guarda da ex-servidora IRMA FERREIRA SALGUEIRO, 
por absoluta falta de amparo legal, uma vez que, a requerente 
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV não consta do rol de benefi-
ciários do artigo 14 da LC 1354/2020.

PROCESSO Nº : 0061069338
ASSUNTO : Pagamento de Pensão Mensal
INTERESSADO(S) : ROMUALDO VICENTIN POLISELI
Indefiro a habilitação ao benefício da Pensão por Morte 

requerida por VINICIUS PALHARES POLISELI, na qualidade de 
Filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 
deficiência grave da ex-servidora TANIA PALHARES POLISELI, por 
absoluta falta de amparo legal, uma vez que não foi demonstra-
da a dependência econômica exigida, nos termos do artigo14, 
inciso IV, da Lei Complementar n.º 1354/2020.

Do mínimo de 03 (três) documentos necessários para 
comprovação da Dependência Econômica, o requerente apre-
sentou apenas o(s) seguinte(s) considerado(s) válido(s) por esta 
Autarquia: residência em comum e inscrição do interessado em 
instituição de assistência médica como dependente do servidor 
ou ficha de tratamento em instituição de assistência médica da 
qual conste o servidor como responsável (IAMSPE) O requerente 
foi oficiado para que fossem cumpridas as exigências legais, 
sem que tenha logrado apresentar novos documentos compro-
batórios, isto é, o requerente não SÃO PAULO PREVIDÊNCIA 
SPPREV conseguiu reunir três documentos aptos a comprovar 
sua Dependência Econômica com a exservidora à época do 
óbito desta.
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