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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1. Trata-se de Nota Técnica, solicitada pelo Deputado Cacá Leão 1, com o propósito de
examinar e oferecer subsídios para avaliação das recentes informações manifestadas na Nota
Técnica SEI nº 16433/2021/ME (Secretaria Especial de Previdência e Trabalho) e na Nota Técnica
nº 22/2021/DIRBEN-INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), no Anexo 1, que estimam o
montante financeiro e orçamentário necessários para garantir as despesas do RGPS no exercício de
2021, admitidos alguns efeitos, premissas e incertezas 2.
2. De acordo com a Nota SEI nº 16433/2021/ME, o substitutivo aprovado pelo Congresso
Nacional apresenta insuficiência financeira de R$ 18,4 bilhões para o pagamento dessas despesas,
que poderá ser menor (R$ 15,9 bilhões) se considerados os efeitos de medidas administrativas de
redução de gastos. Esse valores foram obtidos após os ajustes metodológicos do teto em relação às
demais despesas e operações que afetam o resultado primário, inclusive os de caixa e competência
(float).
3. A Nota Técnica nº 22/2021/DIRBEN-INSS conclui que essa insuficiência do ponto de
vista estritamente orçamentário (autorizado), é de R$ 10,4 bilhões, que poderá cair para R$ 8,3
bilhões (com medidas administrativas).
4. A diferença entre a insuficiência orçamentária e financeira (cenário base e com
medidas), decorre da alteração da previsão do float das despesas da Previdência, estimado na
mensagem presidencial em R$ 7,596 bilhões, e que foi reestimado para R$ - 0,338 bilhões nas
referidas Notas (variação de R$ 7,934 bilhões), fato que pode gerar repercussões na disponibilidade
orçamentária e financeira no curso da execução de 2021, em especial para as despesas
discricionárias autorizadas no orçamento aprovado.
5. A Seção I trata das principais conclusões e a Seção II, das regras para estabelecimento
de limites orçamentários e financeiros nos termos do Novo Regime Fiscal.
6. Por sua vez, a Seção III analisa os ajustes possíveis para cumprimento do teto de
gastos, considerando a previsão insuficiente de despesas obrigatórias e as atipicidades do ano de
2021. Para tanto, apresenta-se: i) o limite compatível para as despesas primárias sujeitas ao teto em
2021, com as respectivas exclusões; ii) as diferenças entre os valores das estimativas de demais
despesas e operações que afetam o resultado primário constantes da mensagem presidencial, que
estabelece o limite orçamentário (autorização inicial) compatível com o financeiro e dos relatórios
de avaliação bimestral de 2017 a 2021; iii) o teto de gastos do Poder Executivo, os valores iniciais,
autorizados e pagos nos últimos anos.
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Solicitações de trabalho nº 427/2021.
Citam-se: (i) a aprovação da Nova Previdência - Emenda Constitucional nº 103/2019; (ii) o Programa de Revisão de
Benefícios por Incapacidade e o Programa Especial - Lei nº 13.846/2019; (iii) a reversão do represamento dos
requerimentos de benefícios; e (iv) a pandemia de COVID-19 e a dinâmica de requerimento de benefícios, movimentos de
fechamento e reabertura gradual das Agências de Previdência Social, com efeitos sobre o comportamento dos segurados e
a antecipação de benefícios de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) sem perícia médica pelo valor do
piso, com posterior complementação dos valores devidos. (Nota Técnica SEI nº 16433/2021/ME)
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7. A última seção, trata das estimativas das despesas previdenciárias e do float para 2021,
considerando as estimativas do PLOA e as novas projeções previdenciárias constantes das referidas
notas.

I – PRINCIPAIS CONCLUSÕES
8. A projeção financeira das despesas do RGPS no PLOA 2021, de R$ 704,4 bilhões –
posteriormente reduzida para R$ 690,9 bilhões no autógrafo do PLOA 2021 – foi desenvolvida,
segundo as informações complementares encaminhadas pelo Executivo, a partir dos seguintes
parâmetros: a) reajuste do salário mínimo: 2,11%; b) reajuste dos demais benefícios (INPC
Projetado): 2,09%; e, c) taxa de crescimento vegetativo: 1,78%.
9. No último Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, do Ministério da
Economia, de 22/03/21, a projeção financeira das despesas do RGPS foi revista para R$ 712,9
bilhões em virtude de: a) atualização do INPC projetado, de 2,09%, para o INPC apurado ao final
do ano, de 5,45%; b) atualização do Reajuste do Salário Mínimo projetado, de 2,11% (R$
1.067,00) para o reajuste efetivo, de 5,26% (R$ 1.100,00).
10. Já a Nota Técnica SEI nº 16433/2021/ME, da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho, de 9/04/21, ponderados algumas premissas, efeitos e incertezas, atualiza a projeção do
Relatório Bimestral, ainda sob a ótica financeira, e apresenta estimativas para dois cenários: a)
cenário base: R$ 709,3 bilhões; e, b) cenário com efetivação de medidas administrativas: R$ 706,8
bilhões.
11. Assim, as novas estimativas correspondem a reduções de R$ 3,6 bilhões e R$ 6,0
bilhões em relação à projeção atualizada apresentada pelo Ministério da Economia, de R$ 712,9
bilhões.
12. Quanto ao cenário base, a revisão para baixo da estimativa anterior foi atribuída à: a)
substituição das projeções para janeiro e fevereiro/21 pela execução efetiva observada nesses
meses; b) redução na taxa de crescimento vegetativo, de 1,78% para 1,41%, usada para projetar a
execução nos meses de março a dezembro/21; e c) redução na projeção da Compensação
Previdenciária (COMPREV) em virtude de fatores apontados na Nota Técnica nº
22/2021/DIRBEN-INSS.
13. No cenário com efetivação de medidas administrativas, por sua vez, a Nota da
Secretaria de Previdência acrescenta economia potencial de cerca de R$ 2,5 bilhões com o
atingimento de metas estabelecidas pelo INSS em termos de prova de vida, combate à fraude ou
MOB (monitoramento operacional de benefícios), e com o Programa de Revisão de Benefícios por
Incapacidade (PRBI).
14. A Tabela 1 a seguir apresenta uma síntese com as estimativas de insuficiência de
despesas obrigatórias, sob o ponto de vista orçamentário, consideradas as premissas e cenários da
elaboração do orçamento para 2021 e atualizado pelo cenário básico (prudencial) das notas
técnicas da Secretaria de Previdência e do INSS, diante das incertezas do alcance das medidas de
gestão do INSS no atual contexto de pandemia. Para tanto, não foi considerado o impacto das
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novas previsões do float da previdência e de outras despesas a serem reavaliadas no exercício3,
para atualização das estimativas das insuficiências dos principais itens de despesa vinculados ao
salário mínimo e da compensação da desoneração da folha.
Tabela 1 - PLOA 2021: Síntese das Alterações e Insuficiência de Despesas Obrigatórias
nos Cenários da Elaboração e Atualizados em Abril de 2021

Itens de Despesa
Benefícios RGPS
Benefícios BPC
Seguro Desemprego
Abono Salarial**
Desoneração do RGPS

PLOA 2021
(a)

712,0
64,7
41,0
18,0
3,4

Autógrafo 2021 Projeção Relatório Projeção Atualizada
(b)*
2 Bimestre ***(c)
abril 21**** (d)

698,5
64,7
38,4
10,6
3,4

710,5
66,5
42,1
11,1
8,3

708,9
66,5
42,1
11,1
8,3

Total
839,1
815,6
Fonte: PLOA 2021 e Nota Técnica 22 DIRBEM-INSS-ME

861,4

836,9

R$ bilhões

Insuficiência
(e= d-b)

10,4
1,8
3,7
0,5
4,9

21,3

* Complementação de voto considera redução de R$ 4,0 bilhões do auxílio-doença, que seria derivada de futura medida legislativa e
poderia compensar parcialmente a queda na dotação de benefícios previdenciários.
** Considerou-se a Resolução do CODEFAT nº 896 de 23/03/2021, que adiou parcialmente para 2022 o pagamento do abono
salarial no valor de R$ 7,4 bilhões. A projeção atualizada considera o efeito do reajuste do salário- mínimo na despesa do abono
salarial que será pago em 2021, cujo impacto foi estimado em R$ 480 milhões.
*** Projeção Previdência do Relatório 2º Bimestre de 2021: considera os parâmetros da inflação fechada de 2020 e do PLOA e
LDO 2021
**** Projeção Previdência de abril de 2021: considera previsão orçamentária mais prudente da Nota Técnica 22 DIRBEM-INSSME

15. O subdimensionamento orçamentário das despesas obrigatórias, conforme tabela
anterior, em relação ao autógrafo pode ser corrigido de diversas formas (vetos e/ou créditos
suplementares) como consta da NT 17/20214.
16. As diferenças na avaliação do float das despesas previdenciárias, juntamente com as
dos demais despesas e operações que afetam o resultado primário, devem resultar, durante a
execução, em ajustes nos limites orçamentários para garantir o cumprimento do teto.
17. Houve adoção de procedimento atípico na execução orçamentária de 2020: tendo
identificado a existência de sobra orçamentária em dezembro, o INSS antecipou o empenho em
2020 de R$ 2,687 bilhões referentes à folha de pagamento de 2021, que impacta o float.
18. A verificação do cumprimento do teto nos últimos anos sugere que grande parte dos
ajustes necessários em razão das variações dos floats e das demais despesas que afetam o resultado
primário foram absorvidos durante a execução, como atesta a diferença entre os valores
efetivamente pagos durante o ano e o limite individualizado do teto de gastos (Anexo 3).
3

Cita-se como exemplo os Recursos do FNDCT. O Autógrafo da LOA 2021 não considerou os efeitos da derrubada de
veto do art. 2º da Lei Complementar nº 177/21 (veto promulgado em 26/mar/2021, a posteriori à aprovação do PLOA
2021, em 25 de março de 2021). O novo § 3º do art. 11 da Lei nº 11.540/2007 veda a alocação de recursos do FNDCT em
reserva de contingência. O valor atual em reserva de contingência é de R$ 4.838,7 milhões. Assim, tais recursos devem ser
destinados para a programação finalística do fundo, o que poderá impactar o resultado primário, exceto quanto à parcela
que puder financiar a FINEP.
4
Vide https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2021/nt-17-insuficiencia-de-despesas-obrigatorias-na-loa2021-providencias-e-alternativas-de-ajuste
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II – OS LIMITES ESTABELECIDOS NO NOVO REGIME FISCAL
19. O Novo Regime Fiscal estabelece no art. 1075 o teto de gastos para as despesas
primárias, por Poder e órgão autônomo. A mensagem presidencial que encaminha o projeto de lei
orçamentária demonstra, a partir do limite financeiro, o cálculo dos limites máximos de
programação orçamentária, fazendo-se ajustes caixa/competência e também quanto às despesas
que afetam o resultado primário mas que não tramitam pelo orçamento.
20. A compatibilidade entre orçamento autorizado e os limites financeiros individualizados
permite o controle da despesa primária em dois planos (autorização e execução), de modo que os
limites orçamentários, que condicionam a elaboração do orçamento, sejam compatíveis com os
limites financeiros (“pagamentos”) fixados na EC 95.
21. Dentre os ajustes metodológicos, incluem-se o ajuste caixa/competência - float 6 - , a
exemplo do diferimento de pagamento do salário de servidores e de benefícios previdenciários, de
dezembro para janeiro do ano seguinte, e aquele que considera as operações e despesas
extraorçamentárias (ex: subsídios implícitos, fabricação de cédulas e moeda, etc.) que afetam o
resultado fiscal no plano financeiro e que devem ser consideradas quando da elaboração do
orçamento.
22. As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas aos limites não
poderão exceder os valores máximos demonstrados na mensagem que encaminha o PLOA. Da
mesma forma, durante a execução, nos termos do § 5º do referido art. 107 do ADCT, a abertura ou
reabertura de crédito adicional também não pode ampliar o limite orçamentário. Quando o
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“Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as despesas primárias:
I - do Poder Executivo;
....
§ 1º Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá:
I - para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações
que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento); e
II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro
índice que vier a substituí-lo, para o período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária.
...
§ 3º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária demonstrará os valores máximos de programação compatíveis com os
limites individualizados calculados na forma do § 1º deste artigo, observados os §§ 7º a 9º deste artigo.
§ 4º As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas aos limites de que trata este artigo não poderão exceder os
valores máximos demonstrados nos termos do § 3º deste artigo.
§ 5º É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total autorizado de despesa primária sujeita aos
limites de que trata este artigo.
...
§ 10. Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, serão consideradas as despesas primárias pagas,
incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário no exercício.”
6

Denomina-se float à diferença entre a execução orçamentária e financeira observada em determinadas despesas, apurada ao final do
ano, causada pelo pagamento de valores no ano seguinte ao de sua competência. No contexto do Novo Regime Fiscal, o float
caracteriza-se como um ajuste de competência que compatibiliza os fluxos financeiros aos orçamentários de um determinado exercício,
procedimento necessário para verificação tanto da compatibilidade das despesas primárias orçamentárias com os limites estabelecidos
no Art. 107 quanto da execução financeira propriamente dita ao final do exercício.
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orçamento autorizado for igual ao limite individualizado máximo, todo e qualquer crédito deve ser
compensado com anulação de dotações de mesma natureza.
23. Questão controversa surge quando as demais operações que afetam o resultado
primário (float, despesas e operações extraorçamentárias) se alteram no curso da execução e das
avaliações bimestrais. Em uma interpretação literal, o “montante total autorizado” refere-se àquele
da lei orçamentária aprovada, que não pode ser ampliado. Na interpretação lógico-sistemática em
que se concilia o enunciado com os dispositivos do NRF, a expressão “montante total autorizado
da despesa primária sujeita aos limites'' refere-se a limite que pode variar. Nessa última
interpretação, as variações do ajuste caixa/competência e das operações extraorçamentárias com
impacto primário poderiam afetar positiva ou negativamente o limite orçamentário, alterando as
disponibilidades para empenho e pagamento, como forma a garantir o cumprimento dos limites
financeiros no final do exercício.
24. Registre-se que, desde o início da vigência do teto de gastos, os relatórios bimestrais
vêm apresentando diferenças entre os valores da mensagem e aqueles considerados para fins da
execução. No entanto, o valor autorizado no exercício nunca ficou acima do limite de despesa
primária, assunto que será tratado no tópico a seguir.
25. A verificação do cumprimento dos limites financeiros é feita considerando-se as
despesas pagas no exercício, os restos a pagar pagos e as demais despesas que afetam o resultado
primário. Dessa forma, fica claro que a despesa programada na lei orçamentária (limite
orçamentário) deverá ter uma execução no exercício inferior ao valor autorizado, uma vez que
parte da margem será ocupada pelo pagamento de restos a pagar. Além disso, o montante final das
demais operações que afetam o resultado primário somente é conhecido ao final do exercício,
podendo ser bastante diferente do previsto inicialmente.

III - OS LIMITES DO NRF E OS AJUSTES NA ELABORAÇÃO E NA EXECUÇÃO
26. Durante a execução, o Poder Executivo detém instrumentos para monitorar e
solucionar eventuais riscos de não cumprimento do teto de gastos e das metas fiscais, como
relatórios bimestrais e créditos orçamentários. O relatório de avaliação bimestral, previsto no art.
9o da Lei de Responsabilidade Fiscal, é um dos instrumentos de monitoramento, prevenção de
riscos e indicação das medidas a serem adotadas.
27. Fato atípico se observa em 2021, no qual o orçamento foi aprovado pelo Congresso
Nacional somente no final de março/21, quando o fechamento de parâmetros fiscais do exercício
anterior e a avaliação do primeiro bimestre de 2021 já indicavam insuficiência nas dotações para
atendimento de despesas obrigatórias, especialmente aquelas vinculadas ao salário mínimo.
28. O teto de gastos, sob a ótica orçamentária, consta da mensagem presidencial e do
autógrafo do PLOA 2021, no Quadro 9-B - Demonstrativo Compatibilidade Despesas Primárias
Orçamentárias com NFGC e EC 95, reproduzido em anexo.
29. Quanto à correção das dotações das despesas dentro dos limites do teto de gastos do
Executivo, cabe a esse Poder promover os ajustes necessários na lei orçamentária em curso, com
base em avaliação que confronta os parâmetros atuais, as estimativas de arrecadação e os dispêndios
7

de todas as despesas obrigatórias com os montantes aprovados inicialmente e aqueles já realizados
provisoriamente. Ou seja, identificada a insuficiência de dotações orçamentárias para o pagamento
de despesas obrigatórias, em cumprimento ao dever de prevenir riscos fiscais (art. 1º, LRF), deve o
Executivo adotar providências (LDO 21, art. 64, § 4º) para sua suplementação, o que se faz
usualmente por meio de redução de outra despesa primária em montante equivalente.
30. A avaliação da conveniência e oportunidade em se promover ajustes nessa fase da
sanção presidencial ou assim que a lei for publicada cabe ao Poder Executivo. As questões
relacionadas às insuficiências de dotações relacionadas a despesas obrigatórias, bem como as
alternativas jurídicas para fazer o ajuste da lei orçamentária para 2021 foram tratadas em notas
técnicas anteriores 7.
31. Conforme citado na seção anterior, desde o início da vigência do teto de gastos, a
partir de 2017, os relatórios bimestrais vêm apresentando diferenças entre os valores estimados das
despesas e operações extraorçamentárias que afetam o resultado primário previstos na mensagem
presidencial e aqueles considerados para fins da execução e de cumprimento do teto de gastos (vide
Anexo 3).
32. No caso do PLOA 2021 e no autógrafo encaminhado para sanção, o float previsto para
os benefícios previdenciários na Mensagem Presidencial foi de R$ 7,6 bilhões. As informações do
relatório de avaliação do primeiro bimestre de 2021 não apresentaram informações capazes de
explicar a mudança de R$ 10 bilhões em relação ao valor previsto quando da elaboração da proposta
orçamentária. Tal assunto será aprofundado na seção específica sobre a previdência.
33. Essas alterações do float e demais despesas e operações que afetam o resultado
primário deverão ser avaliadas e ajustadas durante a execução do orçamento, considerando-se os
efeitos de todos os componentes dessas operações, devendo o Poder Executivo utilizar-se dos
instrumentos à disposição para garantir o cumprimento do teto de gastos.
34. A dinâmica da execução orçamentária e das avaliações dos efeitos das demais
operações que afetam o resultado possui potencial de afetar os limites orçamentários e financeiros no
curso do exercício. No entanto, desde o início da vigência do teto de gastos, os valores autorizados e
pagos no exercício nunca ficaram acima do autorizado inicialmente ou do teto do Poder Executivo,
conforme apresentado na Tabela 2 a seguir.
Tabela 2 - Teto de gastos do Poder Executivo – limites e execução
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vide https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2021/nota-tecnica_12_2021_projecoes-e-cancelamentode-despesas-obrigatorias-dia-30-mar_final e https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2021/nt-17insuficiencia-de-despesas-obrigatorias-na-loa-2021-providencias-e-alternativas-de-ajuste

8

Limite Teto
de Gastos
2016
1.168,26
2017
1.252,38
2018
1.289,95
2019
1.346,58
2020
1.391,96
2021
1.421,60
fonte: PLOA e Siafi
Ano

Dotação
Inicial
1.212,98
1.248,33
1.311,00
1.379,81
-

Autorizado
1.206,10
1.247,86
1.309,01
1.366,16
-

Valores
Pagos
1.168,26
1.202,88
1.229,56
1.310,57
1.341,44
-

R$ bilhões

Valor não
utilizado
49,50
60,39
36,01
50,51
-

35. A explicação para a despesa realizada no âmbito do Executivo ter execução financeira
(que inclui os RAP) no exercício inferior ao limite decorre da necessidade de cumprimento da meta
fiscal do exercício, que exige maior precaução na gestão dos limites. Somam-se ainda dotações que
não são executadas por diversos fatores, o que inclui o chamado “empoçamento”, valores
autorizados que permanecem elevados por medida de precaução do gestor (previdência, emendas
parlamentares, despesas relativas a mínimos constitucionais, etc.), e ainda pela baixa capacidade de
execução plena das despesas discricionárias, e pela necessidade de se comprovar a liquidação da
despesa para o efetivo pagamento.

IV - AS ESTIMATIVAS DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DO FLOAT PARA
2021
36. A projeção financeira das despesas do RGPS no PLOA 2021, de R$ 704,4 bilhões
(orçamentária de R$ 712,0 bilhões) – posteriormente reduzida para 690,9 bilhões no autógrafo do
PLOA 2021 (orçamentária R$ 698,5 bilhões) – foi demonstrada nas Informações Complementares
ao PLOA encaminhadas pelo Executivo.
37. O PLOA para 2021 estimou em 2,1% a inflação de 2020 medida pelo INPC, como
constou da grade de parâmetros do Ministério da Economia em cenário elaborado em julho. A
variação desse índice surpreendeu, e chegou a 5,45%. Essa correção valeu aproximadamente para
benefícios previdenciários de qualquer valor, iguais ao mínimo e acima deles, porque o INPC de
dezembro ainda era estimado. Em relação aos R$ 1.067,00 previstos no projeto, o novo valor do
salário mínimo foi fixado em R$ 1.100,00. A diferença entre previsão e realizado a grosso modo é
de 3,35 p.p. Informações complementares ao PLOA exigidas pela LDO (Anexo de riscos fiscais)
para 2021 o aumento de 1 p.p. no índice provocaria a elevação de R$ 6,625 bilhões nas despesas
com benefícios do RGPS, e esses pontos de percentagem a mais implicariam acréscimo de R$ 22,2
bilhões nessas despesas.
38. No último Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, do Ministério da
Economia, de 22/03/21, a projeção financeira das despesas do RGPS foi revista para R$ 712,9
bilhões (orçamentário R$ R$ 710,5 bilhões) em virtude de serem consideradas as informações do
fechamento do exercício de 2020 e desses novos parâmetros.
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39. Benefícios previdenciários apresentam outro componente de crescimento, que
discutimos a seguir e que pode estar menor como resultado da Reforma da Previdência. A taxa de
crescimento vegetativo observada em 2020 foi 1,41%, conforme Nota Técnica SEI nº
16433/2021/ME, enquanto o parâmetro utilizado para fins do PLOA 2021 foi de 1,78%.
40. Considerando uma base distinta da que foi usada para as projeções do POLA 2021, a
Nota oferece novas estimativas da despesa previdenciária sob a ótica financeira: R$ 709,3 bilhões,
ou R$ 706,8 bilhões, considerando-se as medidas administrativas no âmbito do INSS.
41. A taxa de crescimento vegetativo considerada na Nota Técnica SEI nº 16433/2021/ME
é de 1,41%, enquanto o parâmetro utilizado para fins do PLOA 2021 foi de 1,78%. Isso gera novas
estimativas da despesa previdenciária para 2021, a depender do cenário que se utiliza: R$ 708,9
bilhões, próximo aos valores constantes do projeto de lei encaminhado em agosto de 2020, ou R$
706,8 bilhões, considerando-se as medidas administrativas no âmbito do INSS.
42. Quanto ao cenário base, da Nota Técnica SEI nº 16433/2021/ME reestima para baixo
as despesas do RGPS, sob a ótica financeira, em relação à projeção do relatório de avaliação de
receitas e despesas do 1º bimestre de 2021, em função da:
a) substituição das projeções para janeiro e fevereiro/21 pela execução efetiva observada
nesses meses;
b) redução na taxa de crescimento vegetativo, de 1,78% para 1,41%, usada para projetar
a execução nos meses de março a dezembro/21; e
c) redução na projeção da Compensação Previdenciária (COMPREV), em virtude de
fatores apontados na Nota Técnica nº 22/2021/DIRBEN-INSS.
43. A comparação entre estimativas em 3 posições diferentes pode ser resumida na Tabela
3 a seguir:
Tabela 3 - Despesas com Benefícios Previdenciários 2021 - Orçamentário x Financeiro
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R$ Milhões
PLOA
ITENS

Benefícios Previdenciários

Benefícios Normais
Precatórios
Comprev

ORÇAMENTÁRIO
(a)
712.012,6
685.615,7
22.199,3
4.198,0

FLOAT
(b)
7.596,4
7.596,4
0,0
0,0

FINANCEIRO
(c = a-b)
704.416,2
678.019,3
22.199,3
4.198,0

AVALIAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO
ORÇAMENTÁRIO
(a)
Benefícios Previdenciários

710.490,6

FLOAT
(b)
-2.424,4

FINANCEIRO
(c = a-b)
712.915,0

NOTA DE ABRIL
ITENS

Benefícios Previdenciários

Benefícios Normais
Precatórios
Comprev
Memorando:
Medidas Administrativas (-)
Despesas com Medidas Administrativas
RAP Benefícios Normais
RAP Precatórios
RAP Comprev
Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Medidas e Restos a Pagar

ORÇAMENTÁRIO
(a)
708.935,8

FLOAT
(b)

FINANCEIRO
(c = a-b)
709.274,4

2.990,62

-338,7
575,5
-914,2
0,0

2.465,4
706.470,3
0,0
0,0
0,0
0,0
708.935,8
706.470,3

0,0
-338,7
1.310,9
1.026,7
350,0
2.687,6
2.348,9
2.348,9

2.465,4
706.809,0
-1.310,9
-1.026,7
-350,0
-2.687,6
706.586,8
704.121,4

684.660,0
21.285,1

684.084,5
22.199,3

2.990,62

Fontes citadas. Elaboração dos autores.

44. No cenário com efetivação de medidas administrativas, por sua vez, acrescenta-se a
economia potencial com o atingimento de metas estabelecidas pelo INSS em termos de prova de
vida, combate à fraude ou MOB, e com o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade
(PRBI). No entanto, esse cenário apresenta incertezas quanto a sua implementação nos próximos
meses em função da pandemia do COVID-19.
45. A Nota Técnica SEI nº 16433/2021/ME também aponta uma diferença de R$ 338,7
milhões entre as projeções orçamentária (R$ 706,5 bilhões, desenvolvida pelo INSS na Nota Técnica
nº 22/2021/DIRBEN-INSS) e financeira (R$ 706,8 bilhões) para 2021 no cenário com efetivação de
medidas administrativas. A inversão e negativação do float (R$ - 0,338 bilhões) foi explicada pela
adoção de procedimento atípico na execução orçamentária de 2020: tendo identificado a existência
de sobra orçamentária em dezembro, o INSS antecipou o empenho em 2020 de R$ 2,687 bilhões
referentes a pagamentos de 2021.
46. Devido a esse procedimento, a projeção da execução orçamentária referente à folha de
pagamento de 2021 (que inclui os R$ 2,687 bilhões empenhados em 2020) perdeu a correspondência
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com a projeção orçamentária para este ano (que, por definição legal, deve corresponder à
necessidade de empenho em 2021 – vide art. 35, inciso II, da Lei 4.320). Essa distinção, que pode
parecer irrelevante à primeira vista, traz, contudo, reflexos para o valor a ser considerado como float
no contexto do Novo Regime Fiscal. Como o ajuste de competência promovido por essa variável
incide sobre a projeção orçamentária para 2021, e não sobre a “projeção orçamentária da folha de
pagamento para 2021”, os R$ 2,687 bilhões empenhados em 2020 não são considerados no seu
cálculo, razão pela qual a Nota indica uma diferença entre as projeções orçamentária e financeira
para 2021 de R$ -338 milhões, e não de R$ 2,348 bilhões (R$ 2,687 bilhões + (-R$ 338,7 milhões).
47. Convém destacar que não foi devidamente esclarecida na referida Nota a revisão a
menor da projeção do “float” previsto no projeto de lei orçamentária (R$ 7,6 bilhões).
48. De qualquer maneira, trata-se de novos valores apurados em abril, quando a Nota foi
redigida, que diferem daqueles da primeira avaliação bimestral de receitas e despesas.
49. Em síntese, o “float” projetado, por definição, continua a ser positivo, no valor de R$
2,348 bilhões. No entanto, para fins de verificação tanto da compatibilidade das despesas primárias
orçamentárias com os limites estabelecidos no art. 107 quanto da execução financeira propriamente
dita ao final do exercício, deve ser considerado um “float” ajustado, de - R$ 338 milhões.
50. As repercussões sobre o teto de gastos do Executivo das alterações nas projeções do
“float” da previdência terão que ser analisadas em conjunto com as demais despesas e operações que
afetam o resultado primário e, a depender da situação, poderá restringir os limites orçamentários e
financeiros, assunto abordado na seção II.
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ANEXO 1 - NOTA TÉCNICAS - SEI Nº 16433/2021/ME E Nº 22/2021/DIRBEN-INSS
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Previdência
Subsecretaria do Regime Geral de Previdência Social

Nota Técnica SEI nº 16433/2021/ME
Assunto: Manifestação para fins de sanção do Projeto de Lei do Congresso Nacional - PLN nº
28/2020 que "Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021",
aprovado pelo Congresso Nacional em 25 de março de 2021, na forma do substitutivo.
Processo nº 14021.138069/2021- 12
I - SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se de manifestação para fins de sanção do Projeto de Lei do Congresso Nacional PLN nº 28/2020 que "Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021",
aprovado pelo Congresso Nacional em 25 de março de 2021, na forma do substitutivo, em atendimento
ao Ofício SEI nº 86727/2021/ME (14868729).
II - ANÁLISE DA PROJEÇÃO FINANCEIRA DO RGPS PARA 2021
2.
Esta Nota Técnica tem como objetivo apresentar as projeções de despesa do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) para o ano de 2021, sob a ótica financeira, para subsidiar a análise
dos valores aprovados no PLN nº 28/2020. Foram utilizados como referência, para alguns dos itens
projetados, os valores constantes da Nota Técnica nº 22/2021/DIRBEN-INSS (14941010), por meio da
qual o INSS reviu as projeções para 2021, sob a ótica orçamentária.
3.
Conforme registrado em manifestações anteriores desta Secretaria de Previdência, na
Nota Técnica SEI nº 58798/2020/ME, de 29 de dezembro de 2020, na Nota Técnica SEI nº
4982/2021/ME, de 03 de fevereiro de 2021, e na Nota Técnica SEI nº 14068/2021/ME, de 26 de março
de 2021, é importante notar que o comportamento da despesa no período recente tem sido afetado por
elevado grau de incerteza, na medida em que existem diversos fatores atuando em diferentes direções,
contribuindo tanto para majorar como para reduzir a despesa.
4.
Dentre esses fatores, destacam-se: (i) a aprovação da Nova Previdência - Emenda
Constitucional nº 103/2019; (ii) o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade e o Programa
Especial - Lei nº 13.846/2019; (iii) a reversão do represamento dos requerimentos de benefícios; e (iv) a
pandemia de COVID-19 (que, além de efeitos sobre a economia, que podem impactar diretamente a
dinâmica de requerimento de benefícios, também gerou movimentos de fechamento e reabertura gradual
das Agências de Previdência Social, com efeitos sobre o comportamento dos segurados e a antecipação
de benefícios de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) sem perícia médica pelo valor do
piso, com posterior complementação dos valores devidos).
5.
Uma das principais dificuldades para a definição do montante mínimo necessário para
garantir a execução financeira do RGPS no ano de 2021 é a determinação da taxa de crescimento
vegetativo da despesa previdenciária após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019. Essa
taxa de crescimento vegetativo consiste na taxa de crescimento da despesa previdenciária em termos
reais (além da atualização monetária decorrente da inflação), e consolida efeitos diversos relacionados
ao: (i) estoque de benefícios (ou efeito quantidade), decorrente do aumento da concessão de benefícios
e postergação das cessações em virtude do aumento da expectativa de vida em idades avançadas; e (ii)
valor médio dos benefícios (efeito preço), decorrente do aumento dos valores de benefícios acima da
inflação ou do aumento na relação entre o valor médio dos benefícios concedidos e cessados.
6.
A Emenda Constitucional nº 103/2019 tem trazido efeitos importantes sobre a taxa de
crescimento da despesa previdenciária, que tendem a ser crescentes ao longo do tempo, em virtude da
dinâmica das regras de transição. A estimativa do impacto das novas regras previdenciárias sobre a taxa
de crescimento vegetativo nos anos iniciais de validade da reforma possui incerteza considerável. Por um
lado, benefícios como as pensões por morte deverão ter, inequivocamente, reduções nos valores médios
de concessão. Por outro lado, é possível que, exclusivamente no curto prazo, aposentadorias por tempo
de contribuição sejam concedidas em valores superiores àqueles previstos anteriormente à reforma, pela
não aplicação do fato previdenciário. Tal complexidade de efeitos sobre esses e todos os demais
benefícios foi avaliada por meio do modelo de projeção fiscal do RGPS ora em uso por esta Secretaria,
tendo como resultado líquido uma redução moderada da taxa de crescimento vegetativo da despesa
previdenciária nos anos iniciais de vigência da reforma. Essa revisão para um valor mais baixo da taxa de
crescimento vegetativo foi estimada e apresentada nas referidas Notas Técnica SEI nº 58798/2020/ME e
nº 4982/2021/ME, no parâmetro de 1,78% ao ano.
7.
Em 2021 há, no momento, apenas dois meses com fluxo de caixa do RGPS com resultado
efetivo (janeiro e fevereiro) e apenas em um deles há impacto integral do reajuste dos benefícios de 2021.
Por essa razão, uma alternativa é utilizar a taxa de crescimento vegetativo de 2020 como uma
aproximação preliminar para ser utilizada no ano de 2021, sujeita a revisões à medida que a execução do
ano de 2021 for efetivada. Por essa metodologia, a taxa de crescimento vegetativo a ser utilizada seria
de 1,41% (tabela 1), inferior ao utilizado nas projeções citadas anteriormente e com a ressalva de que o
reajuste pelo INPC em 2021 foi significativamente superior ao de 2020.
Tabela 1 - Estimativa de Crescimento Veg etativo RGPS em 2020
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Item

Valor em R$ bilhões ou em %

Despesa com Benefícios RGPS em 2020

R$ 64 0,9 bilhões

Despesa com Benefícios RGPS em 2019

R$ 604 ,9 bilhões

Crescimento em % 2020/2019

5,95%

Taxa de Reajuste dos Benefícios do RGPS em 2020

4 ,4 8%

Taxa Estimada de Crescimento Vegetativo em 2020

1,4 108%

Fo nte: Elabo rado po r SRGPS/SPREV

8.
Trata-se assim de uma taxa de crescimento que estabelece um ritmo de crescimento da
despesa inferior ao que vinha sendo utilizado e derivado do modelo de projeção fiscal de longo prazo,
conforme citado anteriormente. De qualquer forma, é uma taxa superior à observada no primeiro bimestre
de 2021 em relação ao mesmo período de 2020.
9.
Utilizando a taxa de crescimento vegetativo estimada na tabela 1 e o reajuste de 2021 do
INPC em 5,45%, é possível estimar o volume financeiro mínimo necessário para o RGPS no ano de
2021. Esses valores foram utilizados para projetar o valor de março a dezembro, os quais serão somados
aos valores efetivos de janeiro e fevereiro. Com base nessa metodologia, o valor da despesa com
benefícios do RGPS (sem considerar COMPREV e sentenças judiciais) seria da ordem de R$ 684,1
bilhões.
10.
Considerando os valores de COMPREV e sentenças judiciais, o valor base da projeção
passa a ser de R$ 709,3 bilhões. O valor do COMPREV utilizado é o constante da Nota Técnica nº
22/2021/DIRBEN-INSS. Nesse ponto, cumpre assinalar que em razão da implantação do novo sistema
COMPREV, ocorrida em dezembro de 2020, e das alterações na sistemática de pagamento para
atendimento ao Decreto nº 10.188/2019, haverá apenas onze folhas mensais do COMPREV em 2021,
tanto do ponto orçamentário como financeiro.
11.
Deve-se considerar ainda, conforme previsto na Nota Técnica nº 22/2021/DIRBEN-INSS,
a efetivação de possíveis economias decorrentes de medidas administrativas, as quais encontramse condicionadas ao atingimento das metas estabelecidas pelo INSS em termos de prova de vida,
combate à fraude ou MOB e também ao Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade
(PRBI). Tal cenário depende, além da evolução da pandemia, da garantia dos recursos orçamentários,
sem contingenciamento, previstos para o INSS e a Secretaria de Previdência, onde está locada a
Subsecretaria da Perícia Médica Federal, que tem papel fundamental na execução do PRBI.
Tabela 2 - Est imat iva de Recursos Financeiros Necessários a Execução do Pagament o
de Benef ícios, COMPREV e Sent enças Judiciais do RGPS em 2021
Item
1. Despesa com Benefícios

Cenário 1

Cenário 2

684 .084 .4 83.869,00 684 .084 .4 83.869,00

2. Sentenças Judiciais
3. COMPREV*
4 . Total de Economias condicionadas – medidas administrativas INSS e
PRBI*

22.199.34 3.4 72,00

22.199.34 3.4 72,00

2.990.619.877,82

2.990.619.877,82

-

2.4 65.4 20.100,00

4 .1 MOB/PROVA DE VIDA**

-

1.874 .060.100,00

4 .2 PRBI**

-

591.360.000,00

(4 .1 + 4 .2)

Total (1+ 2 +3 - 4 )

709.274 .4 4 7.218,82 706.809.027.118,82

Fo nte: Elabo rado po r SRGPS/SPREV.
*Co nfo rme valo res co nstantes da No ta Técnica nº 22/2021/DIRBEN-INSS.

12.
Conforme se observa, a Tabela 2, acima apresentada, contém dois cenários de estimativa
da despesa do RGPS para 2021: (i) o Cenário 1 consiste em estimativa da ordem de R$ 709,3 bilhões,
referente ao valor mínimo necessário para execução financeira do pagamento de benefícios do RGPS,
COMPREV e sentenças judiciais, sem adoção de medidas administrativas; (ii) o Cenário 2 apresenta
estimativa de despesa da ordem de R$ 706,8 bilhões, cuja realização encontra-se condicionada à
concretização de medidas administrativas pelo INSS, conforme estimativas apresentadas na Nota Técnica
nº 22/2021/DIRBEN-INSS.
13.
O Quadro 09 do Anexo I do PLN 28/2020, na forma do substitutivo aprovado pelo
Congresso Nacional apresenta um limite financeiro (não orçamentário) para as despesas do RGPS em
2021 de R$ 690,9 bilhões. Esse valor é claramente insuficiente para o pagamento das despesas,
conforme pode-se verificar pelas seguintes perspectivas:
13.1.
O valor de R$ 690,9 bilhões de limite financeiro representa um incremento em relação
à execução financeira do RGPS em 2020 (R$ 663,9 bilhões) de apenas 4,1%, abaixo inclusive do índice
de reajuste dos benefícios previdenciários da ordem de 5,45%, dado pelo INPC acumulado de 2020.
13.2.
Em análise feita por outra ótica, obtém-se pelo fluxo de caixa do RGPS com valores
realizados em janeiro e fevereiro de 2021 o total acumulado de despesa em R$ 104,7 bilhões, de forma
que para fechamento do ano no valor projetado de R$ 690,9 bilhões restariam R$ 586,2 bilhões a serem
distribuídos nos próximos meses. No período de março a dezembro de 2021 estão previstas onze folhas
de pagamento (processamento mensal + abono anual), de forma que se mantida a homogeneidade nos
pagamentos mensais as despesas deveriam orbitar o valor médio de R$ 53,3 bilhões por mês. Contudo, o
valor de fevereiro de 2021 (primeiro mês de realização financeira após o ajuste anual) foi de R$ 53,6
bilhões, ou seja, R$ 300 milhões acima da média projetada. Considerando que a tendência histórica aponta
crescimento da despesa ao longo dos meses, torna-se claro que o risco de não haver recursos
financeiros para cobrir as despesas, se mantido o limite de R$ 690,9 bilhões, é significativamente
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elevado.
III - COMPARATIVO ENTRE A PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A PROJEÇÃO
FINANCEIRA PARA 2021
14.
A seguir, apresenta-se um breve comparativo da projeção financeira apresentada nesta
Nota Técnica com a projeção orçamentária do INSS, constante da Nota Técnica nº 22/2021/DIRBENINSS, com o objetivo de compreender a relação entre as duas estimativas.
Tabela 3 - Comparativo entre projeção orçamentária (INSS) e projeção financeira (SPREV)
RUBRICA
BENEFÍCIOS
JUDICIAL
COMPREV
SUBTOTAL 1 (+)
MOB/PROVA DE VIDA

INSS - 07/04 /2021 (A) SPREV - 08/04 /2021 (B) ORÇ(A) - FIN(B) = (C) RESTOS A PAGAR (D) ORÇ(A)+RAP(D)-FIN(B) = (E)
684 .659.992.290,11

684 .084 .4 83.869,00

575.508.4 21,11

1.310.933.900,00

1.886.4 4 2.321,11

21.285.14 7.4 09,17

22.199.34 3.4 72,00

-914 .196.062,83

1.026.693.870,00

112.4 97.807,17

2.990.619.877,82

2.990.619.877,82

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

708.93 5 .75 9.5 77,10

709.274 .4 4 7.218,82

-3 3 8.687.64 1,72

2.687.627.770,00

2.3 4 8.94 0.128,28

1.874 .060.100,00

1.874 .060.100,00

0,00

0,00

0,00

591.360.000,00

591.360.000,00

0,00

0,00

0,00

PRBI
SUBTOTAL 2 (-)
TOTAL

2.4 65 .4 20.100,00

2.4 65 .4 20.100,00

0,00

0,00

0,00

706.4 70.3 3 9.4 77,10

706.809.027.118,82

-3 3 8.687.64 1,72

2.687.627.770,00

2.3 4 8.94 0.128,28

Fo nte: Elabo rado po r SRGPS/SPREV.

15.
A projeção orçamentária (INSS) contempla as folhas de pagamento de benefícios de
janeiro a dezembro de cada exercício N, enquanto a projeção financeira (SPREV) tem o acréscimo de
cinco dias da folha de dezembro do exercício N-1, pagos em janeiro de N, e a exclusão de cinco dias da
folha de dezembro do exercício N, pagos em janeiro de N+1. Essa diferença é o denominado "float",
cujo resultado tende a ser uma projeção orçamentária um pouco superior à projeção financeira.
16.
Comparando acima a projeção orçamentária da coluna (A) com a projeção financeira da
coluna (B), ambas considerando as medidas administrativas de redução de despesas, tem-se a indicação
de uma projeção financeira superior à orçamentária em R$ 338 milhões, conforme coluna (C). Porém,
conforme indicado na coluna (D), em dezembro de 2020 o INSS aproveitou sobras do orçamento
daquele exercício para empenhar despesas cujo pagamento ocorrerá em 2021, no valor de R$ 2,687
bilhões. Somando-se esses valores empenhados antecipadamente com os estimados para 2021, a
projeção orçamentária passa a ser superior à projeção financeira em R$ 2,348 bilhões, conforme coluna
(E), dentro do comportamento esperado em decorrência do "float".
IV - CONCLUSÃO
17.
A estimativa do valor mínimo necessário para execução financeira do pagamento de
benefícios do RGPS, COMPREV e Sentenças Judiciais é da ordem de R$ 709,3 bilhões, no cenário sem
adoção de medidas administrativas de redução de despesas, e de R$ 706,8 bilhões no cenário com
adoção dessas medidas, condicionado à sua concretização pelo INSS, conforme Nota Técnica nº
22/2021/DIRBEN-INSS.
18.
Desse modo, o limite financeiro de R$ 690,9 bilhões, constante do Quadro 9A (pág.
391) do Anexo I do PLN 28/2020, na forma do substitutivo aprovado pelo Congresso
Nacional, apresenta- se insuficiente em R$ 15,9 bilhões para o pagamento das despesas do RGPS em
2021, mesmo no cenário condicionado às medidas administrativas de redução dessas despesas. Caso não
concretizadas essas medidas administrativas, essa insuficiência pode chegar a R$ 18,4 bilhões.
19.
De igual modo, o limite orçamentário de R$ 698,5 bilhões, constante do Quadro 9B
(pág. 392) do Anexo I do PLN 28/2020, apresenta- se insuficiente em R$ 7,96 bilhões em relação à
projeção orçamentária de R$ 706,4 bilhões elaborada pelo INSS, conforme Nota Técnica nº
22/2021/DIRBEN-INSS.
20.
Por fim, devem ser ressaltados os elementos de incerteza inerentes à elaboração dessas
projeções, conforme descrito nesta Nota Técnica, de modo que o acompanhamento mensal da execução
financeira poderá ensejar, oportunamente, a reavaliação das estimativas ora apresentadas.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente

Documento assinado eletronicamente

OTÁVIO JOSÉ GUERCI SIDONE

ALEXANDRE ZIOLI FERNANDES

Coordenador-Geral de Estudos Previdenciários Coordenador-Geral de Estatística, Demografia e Atuária
Documento assinado eletronicamente
BERNARDO PATTA SCHETTINI
Assessor
De acordo.
Documento assinado eletronicamente
ROGERIO NAGAMINE COSTANZI
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Subsecretário do Regime Geral de Previdência Social
De acordo.
Encaminhe-se ao gabinete da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.
Documento assinado eletronicamente
NARLON GUTIERRE NOGUEIRA
Secretário de Previdência
De acordo.
Encaminhe-se à Secretaria de Orçamento Federal e à Assessoria Especial para Assuntos
Parlamentares do Ministério da Economia, anexando-se a Nota Técnica nº 22/2021/DIRBEN-INSS.
Documento assinado eletronicamente
BRUNO BIANCO LEAL
Secretário Especial de Previdência e Trabalho
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Nagamine Costanzi,
Subsecretário(a) do Regime Geral de Previdência Social, em
09/04/2021, às 20:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Bernardo Patta Schettini,
Assessor(a), em 09/04/2021, às 20:35, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Narlon Gutierre Nogueira,
Secretário(a) de Previdência, em 09/04/2021, às 20:35, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Zioli Fernandes,
Coordenador(a)-Geral de Estatística, Demografia e Autuária, em
09/04/2021, às 20:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otávio José Guerci Sidone,
Coordenador(a)-Geral de Estudos Previdenciários, em 09/04/2021,
às 20:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Bruno Bianco Leal,
Secretário(a) Especial de Previdência e T rabalho, em 09/04/2021, às
20:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 14940018 e o código CRC D7BBC581.

Referência: Pro cesso nº 14021.138069/2021-12.
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¹~sssssssssºwz}ws ś|£zwsuwwzzxt|s|sw»wtswsª« ¼½|s¾¿ÀÀs|x|swszw|
ww}tv| |s|sxxwszs| zs| |z}x|tzszsywuwttxtz~

R
A/$
28.6 99786 9 Á96 2669 9o679
"99 6 F  6ÂÁ2F63Ã6"9  Ä899  5966"99 6 F  6
ÂÄ5F63Ã6969  8-689 96 9! 68649?@;"!6;#35 '%
9 '(/0$266 6969656Á2F63 66369999o679 "99 6
F  65 699986B95699 989689
-6 899 $C9689 -6 899 663 6
6696691966Ä5F635389  668 9699 9699&89
6$
A'$
26 969666 9896 899  62669 6
969  65  (/ 396 '('/ 6%/$>>9663B98965

ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÌÈÉÏÏÉÐÑÑÑÑÒÑÓÔÉÉÉÉÉÉÉÉÉÕÖ×ÉØÒÒÙÒÚØSEI
ÒÒØ14021.138069/2021-12
ÓÏÛÏÒÏØÜÒÝÉÛÉÞßÚÉà / pg. 23

Nota Técnica nº 22/2021/DIRBEN-INSS (14941010)

123145668691


1515215160121596626591544161
61!26"012946211604095182#0916$9211%&'()596526
646*+11,-'5".5"/0012182#0912/3+16920969415
62466182#09121,-'6$9211%&'()15656914964$9209.496451
54314*1212554141016461

652.2/04101,-'41566596*+121255414$914
469665662.941013964025217)884.56914066096
419$9626.46622166126521649:;4:
/
&63145643662110.010<!01186=521>%&'()?06*+114
@891>$540612141013$961482193906*+1,-'?95651
2
6?06*+1145A55960"1@8912+121=!061664=421
"$524642141013$96B
0
8?46*+1145A664=4569102//82#091434264101
,-'=96621C01514596659606*+1$49!066214959414954
012946211114101.68414+10120<1665841">2+1+1
0129461$26921$14101656841532*+11%&'()?
D
EFGHIJ JKLMNOHPQRSTQUVSWPSK
fghijk
mnoijk
pgqijk
grqijk
pgsijk
fthijk
ftvijk
gxyijk
zn{ijk
yt{ijk
hyoijk
|n}ijk
~~

/"1/"l220"
/"l2"11/
/2l/1ll
//""/l
/02"/
2"2//ll"1
////20""2/2
02"02l
// 11"/0
//1"22"2"
0l00"0/
//0 "/0"
01l/0/l/00"

D
D
     

EQXXMYZKO[QUQ\ EQXXMYZKO]MNKP EK^_QL`UVSMOTMOabOTQO]STM
C
C
C
 l"
 l"
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0l

C
C
C
20"
20"
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
1/10






5691u21u
1u6w11u
5841u1841u
21$5841u65841u
62941u3$4941u"
564*1u6849u"
5691u21u"


JKLMNOHPQRSTQUVSWPSKOcQMdeXLMTK
/"1/"l220"
/"l2"11/
/2l/1ll
//2ll"/l
/ll" ""/
20"l"1
//lll2/2
02" l
//1"120/0
/l1//2"
0l/l0/
///0 l0"
002"2ll00"



1
412314569'2#09116<911492066096514.496>6<91C12*6?
$9161w46154w616012641"2961636652166=$96210611
569w461601264666192<0916920660962621456204920666>64
206?1w11w46192066654w61.69=16012641"26366521
01209$1156966494151521965468664
l
412$546645814619199$14665946521823<091
612614961492$6966<91C12*62+1459254661646646966*+164<096
59061/164 "C69'2#091920<1692""22/u19
465214959416w6521182#0914.3616/>642609201?96
6@66666426*+11w461610526*+120.496660120+1
919*+106465251011954959404966141095216592946=$15
184$209680656914!09A209614$9*1461172=14$9209.4916
14466$486064.4695264
/
141416169'2#0914$A646966*+14$9+149@9066
92066096)10616612614961492$6966$4469666606619621)1
06116<911492066096514.49621589115=5141w4656$9+1'2#091
1472066096>'7?101449124"0"1=961C655654906215$961
$61$1582#091260129*+12651521581461569661656
46$696*+1215.9516@95
/"
)5951'7$493901C1w92461


DDD ¡DD¢¡£¤¡¥¦D¢¡¥D¦£§¨¦©Dª¦¡«D¬D¤¡¥£¡DD®°̄±²³
DDD ¡D¡D«´¨¦¡µ¡£Dª¡¦DD¶·¯¸²³D
DD¥¦¬¢¨£¤ ¡DD¹£ª́¦¡D¢¡¥D¦ ¡Dº«¦¦D̈ª¦¡«D¬D±¸¯·²»


¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÃ¿ÀÆÆÀÇÈÈÈÈÉÈÊËÀÀÀÀÀÀÀÀÀÌÍÎÀÏÉÉÐÉÑÏSEI
ÉÉÏ14021.138069/2021-12
ÊÆÒÆÉÆÏÓÉÔÀÒÀÕÖÑÀ× / pg. 24

Nota Técnica nº 22/2021/DIRBEN-INSS (14941010)

12
345678 444545984  94194
!"2# 54$69 %686944&2""& 54984 9002' 446$9449449
9(5)$6944 !44 *(45+5496,99444-4&12.44/86
84 9 (502
0&2
1944 23 "'2'# .44/86 4 94+6459 23 96 4 ! 44 4
5496,954(45+8692639. 20&.44/86 4 549.6695(57 69 4 5496,954
(45+869(959549$9695989(986949.5923964!44257 4 0#2"!#.44/86 4
9(49569(56$964, 4549$9695(45686923964192
0'2
7 95 9 465459 9 4)9)$9 4 84 95 49 4 .44/86
864596+869 54$684 4 %24494989(9869445496,95454$6(49
45+8699689:44592
BC<DEFGHEIJGKDG? PEOOAQR?CSEIET PEOOAQR?CVAB?D >?@ABC<DEFGHEIJGKDG?CLEAMNO@AH?CJ?WCDEFGOR?
;<=> >?@ALE
HECSU
AMNO@AH?
SU
\][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\][[[[[[^_à^_b̀cdèdfg_e
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¹µÁµ¸µ¾Â¸ÃÁ̄ǞÅÀ̄¹ / pg. 26

Nota Técnica nº 22/2021/DIRBEN-INSS (14941010)

123034351780517952 4 525879

!"#$%&$'$#&()*!

+,-./0-12134

5
76276
94084099 : 01359 1 0;4 2
2<0=>6
2<0=7<=6?
2=@-?A
:=B666C
+,-D?


EFFGHIJKLMNOJH"PQ#RP&$'$#&S*(TJUVIJWVXVOWVYOTVITOZVFT[\]VHI^TO\F_\T\$'$$`
(XY*$'$$a
bcdcefghijk86@6=5l,6.m@C=666n322o243223/1D1213p2q4
55
2762<0=>6.
55
76 <C@C=>p-6. C76  r6 276. C m6.
16=3Bn11D1213D0+ 1p0122.-06@- =6+s6=0t=<=6.
6=6@6uvw6+s6x>66?<66yC-x26-p
? 2.60z=6vC=>.@6m,61213121{.6l6C6-<v|6nq.1}
u61213.~<=m<v|65vC=>p~54
5
7=6C=.
5
9517 5~52590:40:7  2
=
5
7m6k

5

0p16=3Bn11D1213D0+1p012220n2/4

SEI
14021.138069/2021-12
 / pg. 27

Nota Técnica nº 22/2021/DIRBEN-INSS (14941010)

12345671 691557162456751!"#$!%&!
54'()'*)+'+,-,./,+21601451121102953949214036 94567161975.67,6
105257166859:(5851373;15+',95
<9375672 95575123456711 5521605 96175
177/))556 5=1>5;)5)2167191?5@756151A
9291B12345671?21605C ?1=91?925 1?5@7561B'601496 112D =1>50291
EEFGHHI512D =1JKJLMNGMMLN5
OKPQRQ<SQTS<0K<+3UVJVVR3949R0W5JPOX''X'(*.5
Y550165/Z.,[::,:\*'.95P\49/5] 6 5=1>5;

!^!_%`#abJ9 15 16 95 75V04216 295@5 9456751O125 166,''8'5,'',(+)+'+,\'9

QPc66::+*998

defghijklmjnopjqrrosttuvjjjjjjjjjklmjnwwuwxnwSEI
wnyo14021.138069/2021-12
zowon{wtjzj|}xjnn / pg. 28

Nota Técnica nº 22/2021/DIRBEN-INSS (14941010)

ANEXO 2 - QUADRO 9B: DEMONSTRATIVO COMPATIBILIDADE DESPESAS PRIMÁRIAS ORÇAMENTÁRIAS COM NFGC E EC 95
R$ 1,00
Discriminação

Despesas Primárias
NFGC

Teto EC 95
Exclusões

Teto

Total Despesas Primárias

1.810.694.867.723

324.758.422.658

1.485.936.445.065

Despesas Primárias Orçamento (Total RPs Primários)

1.805.262.338.935

324.919.871.943

1.480.342.466.992

Transferências para Estados e Municípios por Repartição de Receita

284.606.855.187

284.496.189.581

110.665.606

Pessoal e Encargos Sociais

338.385.239.669

13.481.364.547

324.903.875.122

Benefícios do RGPS

698.504.305.690

Outras Despesas Obrigatórias do Poder Executivo

330.714.156.533

21.774.403.635

308.939.752.898

Despesas Discricionárias do Poder Executivo

139.141.580.765

4.000.000.000

135.141.580.765

13.910.201.091

1.167.914.180

12.742.286.911

5.432.528.788

-161.449.285

5.593.978.073

-8.526.047.659

-161.449.285

-8.364.598.374

-161.449.285

-161.449.285

Legislativo / Judiciaário / MPU / DPU (Custeio e Capital)
Ajustes Não Orçamentários
Ajuste Caixa / Competência
Transferências para Estados e Municípios por Repartição de Receita

698.504.305.690

Pessoal e Encargos Sociais

-1.039.797.767

-1.039.797.767

Benefícios do RGPS

-7.596.411.826

-7.596.411.826

271.611.219

271.611.219

13.958.576.447

13.958.576.447

Fabricação de cédulas e moedas

1.003.737.701

1.003.737.701

Subsídios aos fundos constitucionais

9.449.521.877

9.449.521.877

Operações Net Lending

1.994.976.517

1.994.976.517

Impacto primário das operações do FIES

1.510.340.352

1.510.340.352

Subsídios, Subvenções e Proagro
Demais Operações que afetam o Resultado Primário

Fonte: PLOA 2021

29

ANEXO 3 - AJUSTES DE COMPETÊNCIA E OUTRAS DESPESAS QUE AFETAM O RESULTADO PRIMÁRIO
Itens

2017
Despesas

2018

2019

2020

R$ milhões
2021

Avaliação
Avaliação
Avaliação
Avaliação
Avaliação 2º
Mensagem 5º Bimestre Mensagem 5º Bimestre Mensagem 5º Bimestre Mensagem 5º Bimestre Mensagem Bimestre*

Avaliação
abril**

1.432,5
597,1
158,4
4.968,8
9.737,5
2,1
2.426,2
Float (ajuste caixa-competência)
926,0
584,7
3.464,7
7.596,4 2.424,4 0,3
Previdência
Pessoal
926,0
926,0
998,7
998,7
778,1
778,1
1.039,8
944,7
944,7
Subsídios, Subvenções e Proagro
341,3
433,8 401,6 619,7
726,0
1.101,3
1.481,8
1.481,8
- Outras despesas que afetam o
13.130,2
12.308,2
13.437,7
15.331,4
17.491,7
17.491,7
14.326,1
15.741,0
16.359,1
15.379,4 13.711,5
resultado primário
Fabricação de cédulas e moedas
772,5
881,0
881,0
881,0
950,8
950,8
982,8
1.420,7
1.003,7
1.003,7
1.003,7
Subsídios aos fundos constitucionais
7.530,1
8.079,4
8.771,0
8.353,1
8.113,4
9.754,5
8.139,1
9.257,4
9.449,5
9.556,0
9.556,0
Operações de Net lending
321,6
632,1
1.424,2
1.359,9
2.142,2
753,5
2.161,2
2.672,2
3.367,9
5.762,3
5.762,3
Impacto primário operções do FIES
6.345,1
6.148,5
5.282,9
4.785,4
2.505,1
1.671,4
1.025,1
87,4
1.510,3
1.169,7
1.169,7
fonte: Mensagem Presidencial e Avaliação Bimestral
* O relatório de Avaliação do 2º Bimestre de 2021 textualmente cita que não será avaliado o float, mas foram apresentados números na tabela. Não há explicação técnica para uma
variação do float da previdência de R$ 10 bilhões, ou seja, da mudança de um valor positivo de R$ 7,6 para um negativo de R$ 2,4 bilhões. Estima-se, considerando os parâmetros e valores
da execução atual, que o float da previdência será baixo em 2021.
** Avaliação do Float da Previdência constante da Nota Técnica SEI nº 16433/2021/ME (Secretaria Especial de Previdência e Trabalho) e da Nota Técnica nº 22/2021/DIRBEN-INSS
(Instituto Nacional de Seguro Social)
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