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Of. nO 145/15 - GPC Carazinho. 30 de abril de 2015.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar nO 005/15

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

Complementar nO 005/15, desta data, que Dá nova redaçâo ao artigo 36 da Lei

Complementar na 115/07. que Cria o Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de

Cargo Efetivo no Municipio de Carazinho - PREVICARAZINHO e revoga a Lei Complementar

nO 169/13.

Exposicão de Motivos

o projeto de lei ora apresentado, que propõe alteração no Art. 36 da Lei

Complementar nO 115/07, que cria o PREVICARAZINHO, visa atender a avaliação atuarial

realizada em 30/10/2014, onde foi elaborado o novo plano de custeio para o RPPS do

Município.

Através da prese~te alteração, procura-se estruturar um plano atuarial

equilibrado e sustentável para a garantia dos beneficíos e concessões de responsabilidade da

gestão do PREVICARAZINHO. conforme prevê o Art. 31 da LC 115/07.

Encaminhamos, em anexo, a avaliação atuarial mencionada, bem como cõpia

da Ata de reunião nO04/2015 do Conselho Deliberativo da autarquia.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 005, DE 30 DE ABRIL DE 2015.

Da nova redação ao artigo 36 da Le;
Complementar n° 115/07. que Cria o
Instituto de Previdenc;a dos Servidores
Titulares de Cargo Efetivo no Município de
Carazinho - PREVICARAZINHO e revoga a
Lei Complementar nO 169/13.

Art. 1° O artigo 36 da Lei Complementar n° 115 de 27 de dezembro de 2007,
que Cria o Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município
de Carazinho - PREVICARAZINHO, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 36. A contribuição previdenciária referente ao Custo Suplementar
Atuarial necessária para financiamento do Passivo Atuarial de que trata o inciso X do
artigo 27, de todos os Órgãos e Poderes do Municipio, incluidas suas autarquias e
fundações, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos
servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos desta lei Complementar, serâ
fixada e aplicada conforme o seguinte escalonamento:

I - No exercício de 2015 alíquota suplementar de 37,50% (trinta e sete
vírgula cinquenta por cento);

11 - No exercicio de 2016 alíquota suplementar de 40,50% (quarenta
vírgula cinquenta por cento);

111 - No exercício de 2017 aliquota suplementar de 42,50% (quarenta e
dois virgula cinquenta por cento);

IV - No exercício de 2018 alíquota suplementar de 44,50% (quarenta e
quatro virgula cinquenta por cento);

V - No exercício de 2019 aliquota suplementar de 46,50% (quarenta e
seis vírgula cinquenta por cento);

VI - No exercício de 2020 alíquota suplementar de 48,50% (quarenta e
oito virgula cinquenta por cento);

VII • No exercício de 2021 alíquota suplementar de 50,50% (cinquenta
virgula cinquenta por cento);

VIII - No exercicio de 2022 aliquota suplementar de 52,50% (cinquenta e
dois vírgula cinquenta por cento); e

IX - No exercício de 2023 até o final do exercício de 2044 alíquota
suplementar de 56,66% (cinquenta e seis virgula sessenta e seis por cento)." (NR)

Art. ZO Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam.se as disposições da Lei Complementar nO 1 9 de 18 de
junho de 2013.

Gabinete do Prefeito, 30 de abril de 2015.
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ATA N2 04/2015
Aos quinze dias do mês de abril de 2015, às 13:30 horas, nas dependências do PREVICARAZINHO
reuniram-se os conselheiros titulares, Mauricio Mumbach Fragozo, Alexandre Ricardo Schneider.
Vera Marisa Fülber. Luciana Inês lampert de Souza, Diolena Capitâneo; a conselheira suplente
Carmelita Maria Warkwn Kern; os membros do comitê de investimentos Sílvio Schneider, Rafael
Hackenhaar e Alisson Botega; a presidente Maria Dominique Caramalak e o diretor
Administrativo/Financeiro Fernandes Vedana, em sessão ordinária, para discutir e deliberar sobre
a seguinte pauta: leitura e aprovação das atas das reuniões dos meses de Fevereiro e Março;
Análise e Parecer conclusivo das contas do Previcarazinho referente ao exercício de 2014; análise
das planilhas de investimentos; Relato sobre a reunião da apresentação do cálculo atuarial de
2015 com as novas alíquotas a partir de 2016 ao Senhor Prefeito e Assuntos Gerias. Com o
Presidente do Conselho Maurício Mumbach Fragozo declarando aberta a reunião, o Diretor
Administrativo/Financeiro fez a leitura da ata número 02/2015 de 11 de fevereiro de 2015 e da ata
número 03/2015 de 18 de março de 2015 que foram aprovadas e assinadas conforme as
presenças dos conselheiros em cada uma das iespeetivas reuniões. A seguir, a Presidente
apresentou aos conselheiros a planilha contendo o demonstrativo dos investimentos do
Previcarazinho, relatando que, apesar dos rendimento.) terem sido positivos na sua maioria, não
foi possível atingir a meta atuarial para o período. A Presidente informou que em 26 de Março de,2015 foi efetuada a aplicação no novo fundo da Ca:xa Federal denominado Caixa Brasil 2018 11
Títulos Públicos Renda Fixa, CNPJ 19.768.733/0001-7, no valor de RS 300.000,00, com carência
para resgate a partir de 16/08/2018, sendo que foi resgatado este mesmo valor do Fundo Caixa
Brasil IRF-M, CNPJ 14.508.605/0001-00 para fins desta nova aplicação. Seguindo a política de
praticar uma gestão mais ativa dos investimentos e com a participação do Comitê de
Investimentos do Previcarazinho, onde foi constatado que °fundo a ser aplicado apresentava um
rendimento superior aos demais, no mês de Abril foram alocados os recursoS provenientes da
amortização do passivo atuarial e do parcelamento do município com o Previcarazinho, nos dias
10 e 13 de abril de "015, no total de R5 9BO.OOO,GOno fundo Banrisul Foco IDKA IPCA 2A FI Renda
Fixa, bem como foi efetuado o resgate do fundo Banrisul Previdéncia Municipal 11FIRF lP no valor
de R$ 156.000,00 proveniente da conta corrente referente ao recurso da taxa administrativa e
aplicado o valor de R$ 220.000,00 neste mesmo fundo 8anrisul IDKAIPCA 2A FI Renda Fixa, na
data de 10 de Abril de 2015. A seguir, a ?residente e o DIretor Administrativo/Financeiro fizeram
um relato a respeito da reunião do dia 13 de éleril dE:2315, com c Senhor ?refeito Renato Süss,
Secretários de Governo Vilson Paese, da Fazenoa e Arr~cadação João Carla,; Martins Pedroso e da
Administração e Controle de Orçamento Cecilia Bertolcii Ramos dos Santos, a Chefe do
Departamento de Contabilidade Luciana 8asso, (;.)rn (J Jtuâr:o José Guilherí.'lt: Fardin e com o Sr.
Eduardo, consultor técnico da equipe da empresa FófLi:-" para apresentar o cálculo atuarial de
2015 e as novas alíquotas da amortização do pa:;sivo atuarial a partir do exercício de 2016. O
atuário informou que o Ministério da Previdér.cl3 e5tá implementando al-.:eraçõeS a serem
aplicadas no cálculo do déficit atuarial, como a obrigatoriedade. da apresentação do espelho de
todos os cálculos realizados para fins deste levantamer;to ê. adoção do percentual máximo de 10%
no cálculo das compensações previdenciárias fu'.:uras. N~;te sentido, com a adoção das novas
slstematicas exigidas pelo iViinisterio da Frevidén.:iêl. a ,-,ova a .••aLa1;.ãeatuaria ópontou um déficil
atuarial no valor de R$ 284.881.342,73 e as nova~ alQ •.•otas estabeletidas nos seguintes
percentuais: para 2016,40,50%, 2017, ~2.sG%; ':':113,44,,,0'1,),2019,46,50%,2020,48,50%; 2021
50,50%; 20~2, 52,::0% e de 2023 ate 20~4, JÓ,u-cYo.(,h ~1..é!S~nl02Sfizer;3rT, ao atuaria a!guns
questionamentos a respeitO de ,á1c ..•l0 at •.ari':::l~ ~.;a dlll':'H'.i!nçãe. ~s q~a,~ "eram res;Jú'1::1idas
pelo mesmo. Com o intuito de auxiliar ao IV..r.~dpl) E cons(ql.Jentemel1\~ ao nossa sistema
previdenciário, o atuário e o seu aSsessor exp.iWilriUn ~übre op<.êes possi\ 21Sde j:nplantação.
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visando amortizar uma parcela maior do déficit atuarial, tendo como idéia central adotar medidas
que proporcionem ao município aumento na sua àrrecadação de tributos, possibilitando, assim,
um aumento no repasse ao Previcarazinho. Outra sugestão apresentada diz respeito ao
levantamento por parte do município de imóveis que integram seu patrimônio, que possam ser
destinados para amortizar o déficit atuarial. O Diretor Administrativo/Financeiro do Previcarazinho
questionou a respeito do recadastramento dos servidores públicos municipais e seu impacto no
calculo atuarial e novamente o atuário confirmou da relevância de tal medida, a qual foi explicada
aos presentes que urr; dos dados mais important~~ é ijer,(ificar a data da entrada do servidor no
sistema previdencário, pri:lcipalmente j1C INSS, DccJt-.=u.se, também, da '1ecessidade te
aperfeiçoar o sistema de perícia médica no munic.j~io, bL:!cando rer::,.:zjras despesas com auxílios
doença, inativações ;:or invalidez precoces e bu::;:ar r.=aàequação do ser,,'idor em função de
problemas de saúde, Ficou estabelecido a data de 24 de. abril próximo para a realização de nova
reunião têcnica para fins de identificar quais dç6es serão irr:plementadas de imediato. Na
sequência, a Presidente solicitou aos' conselheiros que entreguem uma có~ic; da declaração de
imposto de renda exercício 2015 , assim que reéll;ZtJré!,'11a li1~smc:, e apresentou os orçamentos.
referente à compr.ê. de novos uniformes aos serViJori.:. JU Pre ..•.icarazinho a da proposta ~~
reformulaçãJ do sit€: do Previcarazir.ho apresentada peja hdde.iiE;r•. A comprã dcs uniformes foi
autorizada e da refo:-mulação do site não foi c.,:,nsiderad.:: ;mp0r~ame no momento e não f.:Ji
autorizada, O Diretor Administrat;vo/Financeiro ndarol,. oJaaprc .••.ação e consequente obtenção 003

Certificação CGRPPS da Pre:;idente do InstitoJtG, :J ql,.ClI~ uma exigência do Ministério da
Previdência. Nada mais ,havendo a tratar, fCI encel iê:ijã a rE:ulli.ã.:Je Jjara constar ,é:lVre(apres!nte
ata que, depoi,s de lida e 'aprcvJja, será ass.inCldõ1-'':'[ ,r",li t: fJ(" túC.JS os pre5en~es, / I /. '~(, 1(_,-';2 , -- 'I/"~"<I / j '," • "" ", '- • /_,,~,ZM. l.L" ~ / .~- "::::-':-7.<.. (_'J,,~<,'.\',' , t.. __, '(',~ ..

K ' . ~~ .' •• ••... .~" :..J;~
iJiJ'I}-'<l ,j-; I /"C;.y '- j./! 'l'. 't

: ) 1J... ,-{JlU ..JJI0~ l~ ~j: ~ 7''ê'" 1. -0e<:~f" :__c_.
I
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Fardin Asselloria Atuarial

1. Introdução

Esta Assessoria Atuarial. em conformidade com as disposições legais para <!

realização de Avaliações Atuariais, submete à apreciação de Vossas Senhorias as

Demonstrações Atuariais, os Pareceres Técnicos e o Relatório Atuarial

concernentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014. (Data da base de

dados 30112/2014).

Esta Avaliação Atuarial tem por objeth'o demonstrar o Quanto será

necessário contribuir para atingir o equilíbrio atuarial dentro de patamares

indicados para cumprir as exigências tilfllras f!.5tabelecidaspelo cenário alual

econômico, atuarial e normatil'o dos Regimes Próprios de Previdência Sodal.

Os beneficios contemplados na presente Avaliação Atuarial são os

seguintes:

Quanto aos Participantes:

a) aposentadoria por tempo de contribuição;

b) aposentadoria por invalidez;

c) aposentadoria compulsória ou por idade:

d) auxilio-doença:

e) salário-maternidade;

t) salário-família.

Quanto aos Dependentes:

g) pensão por morte;

h) auxílio-reclusão.

Em obediência às Emendas Constitucionais N°'s 41 e 47. Lei n° 9.717/98. e

demais legislações pertinentes à matéria. elaborou-se a presente Avaliação

Atuarial. As informações fornecidas para elaboração desta são de total
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responsabilidade do Pl)OCr rúhli•...,l de Caraz.:inho. refletindo a posição cadastral

dus ser. iL1"lfC-S municipJ:is - ativos. inatiHls e pensionistas na referida data base

de dados (30/12/2014).

,
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2. Definições

Regime Próprio de Previdência Social

Instituído pelo Município de Carazinho, sendo doravante. denominado

sob a fonna abreviada de R.P.P.S.;

Participantes

São as pessoas fisicas. regularmenle Inscritas no R.P.P.S. e que podem

usufruir os beneficios previstos pelo mesmo:

Patrocinadora

Será O Poder Público f\ilunicipal de Canll:inho e demais órgãos públicos

municipais que contribuem para o R.P.P.S.;

Participantes-dependentes

São as pessoas fisicas. vinculadas diretamente com os participantes.

regularmente inscritas no R.P.P.S. COl1l0.kpt:lla~llt~:) de participante:

Salário Real de Contribuição (SRC)

Remuneração sobre a qual será calculada a contribuição previdenciária do

participante;

Salário Real de Beneficio (SRB)

Remuneração sobre a qual será calculado o beneficio inicial do

participante confonne premissas atuariais:

6
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Contribuiçdo ."larmal 011 CU.\"to /\'orma! (CN)

Mrmanlt' ou percentual vinculado ao custeio regular dos beneficios

previstos no respectivo phmo. em conformidade com o regime financeiro e

método atuarial adotado~

Contribuição Especüll ou Custo Suplementar (CS)

.vlOntame ou percentual vinculado ao custeio de déficits. reservas a

amortizar e outras tinalidadcs não incluidas na contribuição normal:

Possh'o Atuarial
"alor atual dos beneficios tuturos. líquido do valor atual das

contributções normais futuras. de acordo com os métodos e hipóteses atuariais

aaotados:

Déficit Técnico

Diferença quando negativa. entre o Ativo Líquido e o Passivo Atuarial:

Superávit Técnico
Diferença quando positiva entre o Ativo Líquido e o Passi\'o Atuarial:

Reserva /wa1emálica de Beneficios a Conceder

t a diferença. C~.kl~I.lC''1. 'i,JI1Jll;lit;;'.entre o valor atual dos beneficios

futuros. a conceder aos participant~s não classiticados como riscos iminentes. e o

valor atual das contribuições normais futuras:

Reserva l'tia/emática de Bellejício.\' Concedidos

r:. a diferença. calculad~ atuarialmente. entre o valor atual dos

compromissos futuros para com os participantes inativos. pensionistas e

7
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participantes em atividade classificados como riscos iminentes. e o valor atual

das contribuições nonnais futuras desses participantes:

l"línimo Atuarial ou Exigível Atuarial
É a rentabilidade mínima que 0 ali",) hyuido deve apresentar de forma a

dar consistência ao plano de beneficio e custeio.

8
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3. Base Cadastral

3.1. Situação da Base Cadastral
Os dados enviados pelo Poder Público de Carazinho foram analisados e

tabulados de acordo com a necessidade deste estudo. Após a tabulação. os

mes.'E'$ passa"'Ill' p;r um teste de: ~()nsistt?ncia. no qual se verificou o grau de

conriabilidadc das mfonl1açõ~s recebida:;. As inconsistências verificadas foram

sanaoas aa seguinte fonna:

idade de Vínculo a algllm sistema de Prel'idêlrcia: nos casos em que se

consldc-TOUa infonllaç;\\' pre~tada. inconsistente. adotaram-se as

seguintes hipóteses:
.;' Considerou-se para os servidores que ingressaram no serviço

público municipal com idades situadas entre 18 e 25 anos. que

este foi seu pnmeiro emprego .

.". Para os s('r"idl'rl..'~ ~uc ing.rcs:,w'am no serviço público municipal

com idades superiores a 25 anos adotou-se a hipótese

conservadora de que os mesmos ingressaram em algum sistema

de previdência com 18 anos. confonne o Art. 13. parágrafo 2° da

Portaria MPS n" ...J.OY(l~t

A tal1t:1ação CO"" dados dividiu o gmpo de participantes nos três subgrupos

abaixo'

Ativos participantes do Fuudo de Resen'lI; participantes. servidores

da(~) p3.lrocinadr.r:l~",. l:lõ' p :lt.! ativiJ •.Hiç profissional: nesta categoria

também ~'Jrarlilc!uíd(.ls os pm1icipantes vinculados e/ou licenciados. ou

::cj:::l.. aqueles que se afastaram voluntariamente ou não da(s)

patrocinadora(:t). ou que. apesar de serem servidores da(s)

9
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patrocinadora(s), estão prestando ser\ il,'o t'm outros órgãos públicos e

poderão vir a receber algun", o.•'Il~il(h.sprevidenciários por parte do

R.P.P.S.:

Inativos ou Aposentados: participantes que já s~ aposentaram. pda(s)

patrocinadora(s) ou pelo R.P.P.S .. ou ing.ressaram no Institutn de

Previdência vindo da folha do tx,,:-clIti\'o.

Pensionistas: dependentes de participantes que aufcrem benetIcio de

pensão por morte.

11)
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4. P/ano de Benefícios

4. I. Aposentadoria por Tempo de Contribuição. por Idade e Compulsória

Os benetlcios àl: "Aposentadoria por Tempo de Contribuição" e

"ArO~"'_'dC.O-I:\ r.o" I~aJ~ '-'lo C('lmpuisória" consistem em urna renda mensal

vitalicia paga ao participante que cumprir 05 requisitos mínimos necessários à

sua cunct:s::iào. Lon!Omll: a legislação vigente. a aposentadoria por idade ou

compulsória será concedidr l',',[,', l)w\enws proporcionais ao tempo de

contribuição.

Par2. o cá.lculo dos proventos de aposentadoria. por ocasião da sua

c(lnct~:;~:l.saãc cOi'sidt:'radas as remunerações utilizadas os valores informados

lLRegras de Concessão (Provemos calclllados pela /Wédia)

,'l .• ,q}~~f'ntaf!nria por temp,'}de contribuição será concedida:

./ COittpuúoriamtllle. ~!t'~.•.::~::l:;t.l mw~ de idade, com proventos

proporcionais ao tempo de contribuição de 35 anos, se do sexo

" , .UiuIlUJriumellit:, ú~sde ylie (çnha integralizado 120 contribuições

:n..:.:~,,'" ".•.: F..P.P.S . ..:.. ,~j" -.l!.' ""b. 60 ..:ontribuições mensais no cargo

detivo em que se-dará a aposentadori:l. observando-se ainda:

i) Parj apuscnt:ldoria com provento integral: 60 anos de
idade e 15 an{)S de c{)ntribllição. se do sexo masculino. e
:.S anos "Íl: idnclc e 10 ~1Il0S de contribuição. se do sexo
r IPiri:~.

11-----------
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ii) Para apo=-cntajüria i,;~'1:1ptJ\;:!'."; P.)P':':.i' ..' ::0
tempo de contribuição' 6' an(lS '.ie idede. "e ..i, ,,~'(o
masculino, lo: &0anos de idade. se do sexo feminino.

'" Professor que comprove ô(!u:-,;':a,ih ..I::": ,•.',;ljh) lH.' eleTivo t:'XCT-::Ç:,l

das funções de magistério na educal,:~.o in~'aTltil e n..... t.lSi,-.I,

fundamental e médio terá direito a aposC'I1tadoria a pan:r de 30 anr,~ :1 ~

contribuição, se homem, e 25 anos. se mulher. e iôaúe3 minima.:. G..; .;3

anos para homem e 50 para mulher .

./ Para aposentadoria com pro..•.ento propurclOnai all i.empo .1"::

contribuição: 53 anos de idade t: 35 ano:) de contribuição. se ctn se;.;.:

masculino. e 48 anos de idade ~ 30 Jl"il)S ti" contribuição. se ':ia S ••:-':'v

feminino. acrescido a cada pc'rivdo dt' ci\nttihuição. un: período

adicional de. no mínimo, ~lJ'", {\ jn~~pür ":':lItll' do tempo qu~ ia,ti:l\"é.

para atingir o período de 35 anos ou 30 anos. conforme o sexo. em Ió

de dezembro de 1998. O provcn'\.o terá seu valor rel.iu.'.ido p~rC:.L:;..:l

ano antecipado calculado na seguinte proporção:

./ Tr,:" imciw:; c cinco décimos por cemo. para
aquele qUI: compktar as cx.igêndas PU.1&~);:i~i~ladoria
na fonna até 31 de dezembro de 1005;
./ Cinco por cento. para aquele que COlllpll..~tar i:iS

exig~a~iJ:> PJ.,"U :JpOSi:iltm!.ori.:ia punir UE. _~ J.li:~lrC
de "006 .

../ Ao participante ativo que até 31 de dezembro de 1003 tenha cumprido os

requisitos para a obtenção de aposentadoria por tempo cc serviçf'. ';om

base nos critérios da legislação vigente até aquda data. é gz.:artida a

concessão de tal benefício. segundo aquel~~critáios.
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./ Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas

pelo ano 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2°

desta Emenda. o participante que tcnha ingressado no serviço público até a

d"t<1 ..••. puolk ••..;j('l •.,~::;ta f i1ll'nd:l pod~rá aposentar-se com proventos

integrais. que corrcspnnJ~ràli ;i tOlalidade da última remuneração. quando.

ooservaaas a'" reduções de idade e tempo de contribuição para os cargos de

i)TOfes50f. vier a preencher. cumulativamente. as seguintes condições:

.; Sessenta anos de idade, se homem. e cinquenta e

.:in":(1 •....ll.f:-- Je hbl~':-.s," mulher;
,f Trinw c cim'o anos de contribuição. se homem. e
trinta anos de contrihuição. se mulher:
./ Vinte anos de efetivo exercício no serviço público:
.,/ Dez anos de carreira e cinco anos de efetivo
cxcrcicio no cargo em que se der a aposentadoria

4.2. Aposentadoria por JIll'alid~:,

Devida ao seguradc qw.: li)r c('1nsiJerado incapaz para o serviço público

mUOIcipal por junta médica pericial. Base kgal Constitucional: Art. 40, S 1°.

inciso [ d3 Constituição Federal. l'('1m n'{im;:10 dada pela Emenda Constitucional

n" .tIf03. Lei Federal nO 10.~~n.200..,..
No cálculo dos proventos. cste!i ~crão proporcionais ao tempo de

contribuição ou integrais. na hip6tese de invalidez decorrente de acidente em

serviço. moléstia protissional (lU doença grave, contagiosa ou incuráveL

Legi~l:.~\'i).'JFederai. ('spcdaln1cnte na Emenda Constitucional N" 70/2012.

- -- ..- -"- --~--- -
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4.3. Pensão por ,t1orte

A pensão por morte consistirá em uma ~enda Olensa!. vitalícia ou

temporária, de acordo com a siruação do(s) deper.dc:1tels) dt:' n;:-i~lpa.,.,t..•. A

pensão é concedida ao conjulllo dos dep~ndent(':: habilitados na d2.13 de sua

concessão, e corresponde ao \a;\)~' rtl.'gr. :) "'RJ limitado ao te:- .:.e ':2. cr de

beneficio pago pelo Regime Geral LI! Pr~\lJeTicia Süciai cR(jf"~) ~~I'e~~l\,.h)o.e

70% (setenta por cento) da parcela excedente a t:::.tc- limite.

4.4. Auxl1io-Doença

o Au.xílio-Doença é o henefJc.:II..l a yue tem din:itu li parí.jcipan.I~ '-lu..:iicar

incapaz para o trabalho (mesmo que tcmporarhmente). por acidente ou àüença

por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. A incapaddadc rara o trab8.ih0 deve

ser comprovada através de exame realizado pela perícia médica do R.F.P.S .. Nos

primeiros quinze dias consecutivu.; de ri!':.l:'UlllClltll. e responsabil!<iadc do

Municipio o pagamento da sua remuneração.

A concessão e a cessação do auxílio-doen(,:a. o !'~torno dI' <;er\';dor à

atividade ou a concessão de apll:'icnra.d0ria pl'r in\alidcz. serào determin3.a~-'i por

decisão da perícia médica.

4.5. Sa/ár;o-Família

o Salário-Família é o benetlcio a que têm direito o pa;-ddpa'iite que

tenham salário de contribuição inferior ou igual li base estabelecida pelo RGPS

para concessão do Beneficio de Saljrio F~llli;h.O valor do oeneiic:o e ::alculado

com base em cotas, na proporção UI' rc.spccti\o Ilúmt.:ro ,k tiihO:i ou equipara,jos.
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4.6. Salúr;o-J\[ater"idmlt:

o ~aJario~matemidadc: é o benelicill jj que tem direito a participante por

ocasião do parto. é devido à participante por 120 dias. normalmente 28 dias antes

e 91 dias após o parto. correspondendo ao valor integral do SRB.

4.7. Auxilio-Rec/usão

o Auxílio-Reclusão é o beneficio a que têm direito. nas mesmas

condições da pensão por morte o conjunto de dependentes do participante

recolhido à prisão. caso nJ,\ .::-.it:-;. I '.-.:1- ~'!'In al!'\Ílio-doença ou aposentadoria. e

cujo :mlario de comribi.Iiçãl) :,~Ja i;?l,~11ou inkrinr ti base estabelecida pelo RGPS

para con~e."i~J.iJdi..l Bcnefkio de .\u:xílill Reclusão. Tal beneticio corresponde ao

\ alor integ.ral do SRB

15
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5. Hipóteses Atuariais e demais Bases Técnica,

Baseado na Seção 1I1da 1\11":,i, .\IP'~ ~103''08. fOra:11 tjX<.'l~!<"o 1~ ~eg..illji~S

bases técnicas:

5.1. Taxa Real Anual de JuroJ

Utilizou-se a taxa dt, .IV'-

sua equivalente mensal.

5.1.1. JHnimo Atuarial: Como n:nubilidau.e miilima. o ~d\,'

líquido deve apresentar um.l taxa n:al de 6.00% U.<l. : seis ;;0"

cento ao ano).

5.2. Projeção de Crescimento Real Anual do Salário (Mérito e p,rodut/vidade)

Considerando a evolução hiQ6rica rcal \'eri!ica'~a rCl5 úJti'11~":s 4X meses

da remuneração média dos a11' ,h i.1 '1 C ~
. . .

.•. 'I) i.W::; iI1i;U1Y. _ ~.. c .~.:;:sào

todo. considerou-se satisfatória a manutençào da hipótese de um crescimento

salarial na ordem exponencial de :!.Ooo/ó a.a. (s~ndo 1.00% :-e\~:-t'nte â

produtividade e 1.00% referente an mériíO salarial I. A adoção de:ssa oremissa

deverá ser revista periodicam..:nll 1"'..~ ' ...: ~,d .h;;"::, aluariais. ()Io••..;:t. \' "T1Gôl n

manutenção do equilíbrio técnico-atuarial do R.P.P.~ ..

5.3. Rotath'idade Anual ou "TIIr11-ol'er"

Dada às característic~l:, d:1 m"s~. ",," ~.. e,'m"'l"t" ~c,. ~~"r.:...lorc'• '..... .~"., ••• 1"''' .- ., •• ~

públicos com estabilidade. L:OnSI!o.l,,:illl,-:-'C '.LCru' ~()mo ..•çndo a ta.\.a O~ .'turTl-

over".

16
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5.4. Ttibua.ç Biométricas

5.4./. Trl/ma:li ,\forlalidade de Válido (evento gerador morte)
AT - :'000 F

5.4.2. Tábua de Jlorlalidadt! de Válido fel'enro gerador Sobrevi\'ência)
IBGE :'012

5.4_5. Tábua de Martalidade de IIn'álido
"3GF:rl]

5.4.4. Tábua de Enlradll em ItJi'alitlf!:'
'\lvarc V:nd:h

5.4.5. Tábua de Morbidez
uuhbnrd-Lali"e CP..!.Richard. p.28):

5.5. Idade de Entrada no Si.Uf!IIW Prel'irielll.:itirio

~os C:.t..;;;DS ~m que o cadastro 1.1l) \t1unicípio não dispunha de dados

consij1t:"mes. '1::i0taran'l-';,:e3' h;potes':s previstas da presente avaliação.

5.6. Cl1mp(}~"içãú Familiar
Utilizamos o cadastro fom~(;ido pelo Município de Carazinho e para

composiçãO do compromisso médio familiar adotamos como aderência urna

experiência de uma população similar. porém com tamanho maior. Tomou-se

como base a estrutura farni\itF (I" ~'l':ld\.i' l~L'..•en idores públicos do Instituto de

Prc\ .a~r':la dOt":SI(Jd~10\. ;{ .1'. :. ,. 1(,.' rk' •...td - IPERGS. tomando-se as mesmas

bases bil'TI1etr;Cas t' tinanceiras.

17
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6. Regimes Financeiros (' Métodos

Os regimes financeiros t' O~m~t{Hh:sobjetivam estabelecer a forma de

acumulação das reservas para pag:.lInenh1 tios benel1cios cobertos peio plano.

6.1. Regimes Financeiro~' e filtrados Aáotmlos

Capitalização Finallceira

~Utodo: Idade l'r'ormal tle !::mrfUia

I. Aposentadoria por fempo de comribuição, por idade e

compulsória:

ii. Aposentadoria por il1I'aJide=:

iii. Pensào por mort!! de qJOsemado:

Repartição de Capira;,'i de Cobertura

iv. Pensão por morte de ,aivo;

Repartição Simples

vi. Auxílio-reclusão;

vii.Salario:fàntil ia:

VIII. Sa/áriv-IIIUff!f 11ft/ode

6.2. Razões para Adoção dos KeglJ:,t')

A conjugação dos diversos reg1111es tina'lceims para (IS diversos

beneficios apresenta um custo mois bai.\o ('ill múiio prazo, ":t', :~t::;-clJü. no

mesmo penodo, com um ~quiiíbri(' tér:nico aceitm-c1. Todavia requer

acompanhamento e revisão C{l\1sflln ••.- d{l " J' .' .••..•rh::.\'rnos nonnas d~ .:...m..::cssâo

e manutenção dos benefícios previstos pdo presente estudo.

18
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6.2./. Regime de Repartição de C'fritn;S dl! Cobertura

~;\ar.l.1-~..,;a.1.:lI,:Jll P";;l •.) r~&illlc adotado para o benefício de

pensão. qual seja. "Rcparti\'uo de Capitais de Cobertura", Tal regime.

apesar de adequado ao que se propõe. é mais sensível ao

comportamento da massa segurada do que o regime de Capitalização.

no >.p.lI:' oiz :"1.."Spl:ih1 i1 \ ,r"'1 ':',' d...• U\JS de custeio. Apesar de

apr~semur um ..:usw iludal menor. um l.:omportamento atípico em

idação às premissas atuariais. podera causar elevação das taxas de

ctJsTcio em médio prazo. Optou.se pela manutenção deste regime para

o benefício de pensão uma vez que. comparando-se aos custos

:lDJr,llh)s na éh'aliaç3.o ill'~l<ll. ,"I:iü Jr.ram detectadas variações

s;gnitic3tlvaS no custeio do bellt'!lcio de pensão nesta reavaliação.

6.2.2. Regime de Repartição Simples

", . '1-'~pelo constatado nos três

ul~im'). ::xen.:L.:io:> a11h:r;ort:':' lllC :1 nfcmissas adotadas. apresentam de

.~JT.:..5<]tisfat.):,ia a frecue.n('ia de Clllh:t=s::.ào projetada para de tais

J:nelicio,
c bem:-"iclo J•.' ~alari{1 \rtatcmidad~ foi estruturado sob tal

._;',:'I~ ?0is u~~l.nlI.ll~ldil! j, .~~1gnq'l' U~ris(;o.participantes do sexo

• .;ITIU.!ilO. cllia ~d2.àc média •. de apruximadamente 40 anos. permite

cOl1\..-ll1irque <t tal n.'gim~ at~nJerd satisfatoriamente as necessidades

lmpost<b por tal bendicio.
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7.Modelo de Cálculo

7./. F/uxo Previdellcuino

~-------.~ - - ~.-

ldad~ de ~oj"culo
t!/If algum .v!JtemlJ

de prel';d;"cia

y

[ iJ,'," "'X"''" I
no Sf!rl"i~'(} PuMico

HUII;,lp"---, --

li

r
I
.----- .•...... -----'

HlfU/I! t'~"" ..~!1ZdI!
.•pm<f"IUl'llriri

o período de contribUl1fão Jos aij\tls': I,."úb~r.•.•rô.iJOO~lle,;":ll; ••.•.
pensão:

~ríodo de rCl,;.:blll\l.:n.ü d~s aposentadoria::. por sobrc"i •.enclli
(compulsória ou por tempo de ,:oll'.ribJição):

o
•
D

tempo de s~n l'r~';' li.,~

originancio () Passi, o Atu.u i~ll:
LJmr •.;.:..;.;;.~.

período de compe(.:nLt,' ça "\..l.t.lp~lbaçào 11l1<iIiC":lfli"lJ&retv
3.112/99) .

• período de contribuiçào dos ina,lvo's e f'C"n"ill;lls'as.

o tluxo acima rcpre__<?nl<:l ,\ Jl'n~i,-'i

atuarial. No modelo em qUl.:slâo. () partkipame ativo devt:rá contriOUlf para o

R.P.P.S .. iniciando seus aportes na àala dI;' sua '\ inculr.ção no ~~r\ ico ')ublico

municipal. O servidor inativ(l ,~ () IJJrti..:ipantC'dçp.:!](,~emepensi(ldsia d~verão

contribuir conforme detenninaç:l0 da no" II FI..'?raconstitucional inici"ndo seus

aportes após a concessão do:- bl,.'lj":11l10~.I'~,,'~'ll. D.\~ IO.lg0 d\) intc"'vt;io..ie tem pC'

delimitado entre a referida idade de vincula.;ào e a sua idade amaI (data base da

presente avaliação), o participante não recolh~u as contribuições nec~ssril:1.<;para

a formação dos fundos garantidon::- (rcsen'as) do rol de bt:nefíclOs em '-1uestão.

20-------------_ .._---~
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lk.s~a forlTIa. o valor alual J•.ó contrihuiçoes não recolhidas, participante a

pl;'i 'll'<l.l.: li "it:nawlH um corresp{lnd('ni~ I)ASSIVO . conhecido também por

Passivo Atuarial Inicial (PAI). Este passivo atuarial será avaliado para todo o

grupo de ativos e inativos existentes e deverá ser amortizado em até 35 anos

(amortizarão do scrd,,;o pa....:-:,hll l ,11rll' 11l' p{lrtaria MPS n0403/08).

Ponanto. no presc:me mouelo. () R.p,r.S. contará com uma Contribuição Normal

\l.i'O'} e. l.ii1110t::1I1 • .:um uma Ct11llribuiçJo ~uplernentar (CS). conforme as

detiniçõe~ já apresemada~.

/ TGllu::! G:>)Jr'.:dp:mles (at:v,JS ç inali\ 0'3 e pensionistas com provento ou
~ '. ~.oi:)~ '-h' teto d<' RGPSI cuslearão os beneficios. enquanto

\':n~rem ou enquanto tlzerem parte do R,P.P.S.:

./ Os be:.eticios. .:juandn proporcionais. o serão em função do tempo de

..:••• 11" ,::.,ü.:. ••.. ~, ;1.•'('t,:\,úr'" n•. I ~l Ub{;;:'lllÇ.:iL) dn benetlcio integral:

.; ::"~ • ...l :.. •• ~,;i3J<J. :.'O'lll :~);liçj\\ ;1I\"'lllSI\l' s,lbll'" tl 13° (décimo terceiro salário).

~l:l:"':CI....UÇ\ Ida ç,e!{1 P0dcr Publko ~lunicipal (patrocinadora) e pelos

partiçipUilks.
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8. Reservas Técnicas e CIISro S/(plemel!t!~r

Para a manutenção e ~H:ranll;l do....1~<:rH.'licj\l5 çalçuiaao~ ne::;teestudo.

deve-se constituir as seguint,;s i"L'il:r.J~~ ,'~l Idl.ll(l~p..an.ll1lid("l'cs (la~"per<:lções:

8.1. Reservas Técnicas

8.1.1. Reserva Matemática de Rendidos~,CmlLTder
Esta reserva S~fu '\"I.~!IL~t ••..•, t.: \!ll ,lhicliHl Je ~çra:111r '1S

beneficios futuros do R.P,P.S.. nl2i:- orecisamcme. os beneficíos

Por definição. esta rt:~l.'l\.l '..'';
benefícios futun..'~ (VA!:H) a ":llOC.:'.j:;::- :w!' rartil,:ipai'!Ics não

classiticados como riscos imincnlt:::..• ~o yalor at..:l: das co.r~:-l".ti;[,..?.:

normais futuras (\"ACF)' êilll'o.llomliuJJ.lt. LO['1U n.ú,Jl~ .-': :.•...

método atuarial adotado.

8./.2. ReseMJu .ltatemátiL'a de Bemf:cltJs COilct.'dido.s

Para os beneficios já conct:'didos d~ aposentadoria ou pensão.

reserva representa. na ~ua I;.'.~~~m:i<.i.;;~~~araJEiade pag.an~ento 'lOS

beneficio de ordem continuada (apos~ntad~)riasou pensões).

Deverão. ainda. ser L:om:tiu:ídaspelo R.P.P.S. :!.p•.••.s a ~u~ ':l,aç-ào <:os

seguintes reservas:
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8. J.3. Resen-a de Contingencia
(\'~;~[i\'Anti,) "azcr face às futuras e possíveis oscilações no

Equilíbrio Técnico d\1 ri;.!"., Pr,." •.h.',lL'iário. tom3-se necessário

constituir uma rcsen a d<: cOlltingcncia com parte dos superávits nos

exercidos em que forem vcriticados. Esta reserva deverá ser

constituída anualmeJ1te. após a apuração dos resultados do exercido.

A cl)n~titU1çào acsta Reserva sera de 100% do superávit técnico

apuraao. ao tinai do <..':-;i,,:i"L'!l,.'I\J. :- ••:nJ" limiwda a 25% (vinte e cinco

por cento) do :somalório ou:' r~:,cl"\a~ matemáticas de beneficios

c()n('~didos e bene1kios ::1 .:onccder.

8./.4. !?e,.•t'I'~ ',para -!}USlêS do Plano

A diferença t::ntn: o :--UPCfj,Vlt alcançado pelo R.P.P.S. e a

Reserva de Contingência devera ser apropriada nesta conta para

rl'tu:\Js ajustes que ycnham a se fazcr necessários.

A" n:ser\'3:- .: ou fundos dev.:rJo scr aplicadOS em ativos financeiros de

forma a se ohter r~ndilDentu igualou superior à Correção l\lonetâria mais

6,00"/0 a.a. (slis I-hJf cento ao alltll l'llfl1UF' mencionado anteriormente, em

Cabe ~'sclarel.:er que. tai recomendação \ is;.l n:uuzir a possibilidade de. no futuro.

ter eLe :::t: ::: t\ 3r a:-;taxa5 de comriouição por ocorrência de fatores inesperados

ou mSluic!ência técnica.
Rccomendb-se que ;.1:lr1i,,:;,Wl\nfi 1~t!l~'drados recursos garantidores das

resef\ as seja n:alizaJa ':0\ ins,illllç,\es fuwncciras idõneas e solventes evitando-

se ali.os ue risc,1 ou ác tlalxa rcolltabilidaáe. A rentabilidade do ativo líquido
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deverá ser acompanilada mês a mê~. ~alct.lt~1cJo-~-:a tr..':ai~:crn?" ICtUI"'1,) ('\)

ativo liquido. sempre em ur.' peri;lj(l Ilfto inf;;-;'",':" 2: J: T(;':,t~

8.3. Custo Suplementar

O Custo ou COlltrii:luIÇ"l ) " 1-," 1 'l.:~) ~ a cnntribuiçãtl d:co!Tentt:"

do tinanciamento do PtI.ssivo Atuarial (50ma das Res-ervas Matemáticas de

Benetlcios a Conceder c COilced~dn~\ lpurau,l. 'la da!a de "";l'iJ\:à0.

considerando o regime tinancein' ll ••' ..:aplli.lJil..'Iç<1c.

8.3.1. Passivo Atuarinl- Bt'ni!ju-".>~ .1 ( 1,1":::U~'r

A apuraçào do Passivo Atuafml. que representa neste cas" o

montante da Reserva Matt:ll1áfica OI::B~n~úcio:;a Clml.;o;:oe: ;::":"

o quadro de Ativos. foi fcita t.::mcon!<xmidaGc com as lomn.lla\oes

anexadas ao pres..:nlC' trt.lh<.lrll', () r~'':;i.:ill.lJu lin31 afll.hli:;i -ara f'

montante de RS 18..•.3::-5.1l;J~,U..• :0 T~~pl)[!de:~'!~:::!. 'l..:cc5sidaJe

atuarial de reserva para a garantia dos o~nefieto~ csrmturacos :1l..'

regime de capitalização aWJJial confprm,,; Tabela .i:.:n.l:...•t:

Bl'lldt,-, '4 \ O:Il.:L':.J>:1(kSJ

VABF

VACF' :,~.:QI.Q75.13
Eme -,"'A~().!7v.c;i

5;:aidor 12.29~.S,I.•..:;j

TOTAL

8.3.2. Passivo Atuarial- Benefld.1s COIn''':t,'u/V.l

A apuração do P~.;':-'l\\1 .-\lui.1r~31que r~pre~~ma nesteL:~{' o

montante da Reserva:' I,:.. ,[ C.I

quadro de servidores im.ill\,)"; t' pei1SIOOlSl;1S. foi realizada em
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conformidad~ c()m as f'omlulaçfh:s presentes ao trabalho, tolalizando

. i. 1" dH:'! \ .'-:i \: aI; t'~ 1~1.NQ'"';A:,O.19correspondentes ao

yalor da Rest:'r\;}ck B"'!lt'l~lil':-> (\ln;;l.'didos do grupo dos servidores

inalh os e pensionistus.

Benefí('i()~Cnf1('t'<lidos (RS)

'v ABF
vAlr;

Enl\.'

Ser\o idl)r

TOTAL 18J.~Q"'o.a50.11)

8.3.3. iUSlIiíClOO .41UlJ1'ÜII

O resultado atuarial apontado nl.:sta Avaliação apresentou~se

deficitário n) ':JL1r de RS 284.881.342.73 ~ste montante é resultado

F;n~nceir() disponi\ d ..:rfgi:ilml.il) <.:ontabilmentena data base da

avaliação e 00 valor da estimativa de r~ccbimento da Compensação

Previdenciária c,-!uivaleme a 10% dos Valores Atuais de Beneficios

í'-ururos(Bendkios (:! Com'edcr L' Concedidos).

---------------------
Re~et'\ as MAtemáticas

<i. I B<:rdl...:!,)~.i Coro..:t.'(kr
(to) Qll"ldkio!> Cllncdid(,~ " '

no"
,"-' I. -(JI,lf~f\_ ••ôj~';II\

,..:: ~,:C'rdo

Am(lrti1)l~.Õl"';-------
_q.óC)ó.25J.J6

-1.::':304.5::':2.04
1.371.127.l1

RIÕ!'ultado (a-rl.+c+d-r~)

----- ~------ ---
25
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9. Resultados da Avali~ç,'io_ ---------

A aplicação dos moddus J~ákulo. \."'lJll'.:~-~:'.

ativos, inativos e pensionistas. ori~inl)lI ()S ';llsl'J~ que aO:.ó.f) sàn .. ,.....••..••••......, .

8eneffcillS

,ma Jos

pensionistas com benefkio maior qil~ í,) l:;:,J __ , R(.F'':.

Os custos foram desd •.'b,ados ~m nun,1UI': supkmcmó:r. coml.:ae st:g..:.:-:

I CUgtl1 "-or.nal ! C\!sto s..., :,:!:' ;~!~..
Aposentadoria por S(lhrçl h 1'1,_ .. -_ .. --+-- -----o-,~.~.o;;----
Aposentadoria por u:\o,lillJ;:L II.C"'" l. "
Pensão :r,,~ <c'

,,~gUI"IIJ(l.-\li",
Aposentado por ld~d;:. 1 ~mp" .1•. I

Conlribu;ção e t-'ll~JlIl:,,,.lJ I
Apo,;entad., r'o'f ,11' ;,1..;,,/

Auxílio-Doença
Auxilio-Reciusão
Salmo Família
Salmo \la!~mjds.d;;
Despt"sas. Administral;\'3$

___ T_O_T_A_IS__ ~[

9.1. Distribuição do Custeio

::J'O~.••
32.95"/.

.'
.

--- ..:..:.;:...!:----1 :.0(1°,
.0

______ • 0. __
0

deverá ser igual à contribuição adotada po::Jo sen.idor público rect' -ai. 'l: S~Hl.

servidor da União. Atualmente a aljquota praticado. !Jde R.P.P.~ o"'... .:., ~ de

11.00% para os participanle~ .'\':1\ dllft":l bw posm. a aiíquOlc. 00 Funoo de

Previdência de Carazinho. que fiei' '1"(; Ç!l" í ""'irrmi<' ,-Ú' folha {'OSsGllirios de

de proJ.'elltos de aposentadorias e pensões, conforme regra (lt! deSCOflh) para

illlllivOl.e pellsionistlls, será lambém de 1/.00",.
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,.\~

Para o Poder Públh:n (k (. arazinho. t:sta avaliação obteve a alíquota

eqlJl ~- '-';"'£1 ':J.;b ~ormi:lldt: 21.95IY••. assim. sugere que a alíquota de

Comrii:nlil.;'ào N0n11al ~~ia mantida tixa em 22,00%• valor já definido na

legislação do Município de Carazinho.

Referente a() Cu.: " lf.l,:,'c-~e a alíquota de 52.130/0.

calculada soo:-~a :olha ac ~iJlánn:,futHr('" rdo prazo de 30 anos.

\......,mv a <.1Lquota aCima lllostrJ-:-t: muito elevada para uso imediato.

mdkl.lffi('l5 que a me::.t1la seja distribuída. dO longo do prazo. de fonna escalonada

crescente. I.:onforrnt: tabeia abaixn:

Ano
~Ol:,

20ló ak 20-l .•

CUllto Suplementar
:.1.:'0%
52.98%

OL::

-l.~.50%

~

,
Cuslo

hll' ----1 :'ll:lpll:mentar

:'.t , I 37.=-li"l"
, ,

t'!" ":',tSü".-o_.-0_ ..
~Ol'" ~2.50%

2018 44.50%

:fI ll) 1650°/0

::".\:' 1 ,
.."~ :-:o.",r)o,."

202: ~~.5U~I••

'::\123 ate :'144 S6.66%

Salientamos que t'ste e~~aiunllmento dtverá ser previsto em Norma

:\-lunidpttllLei ou De(,:'('~.;.
, , .' .,.•...(11'1 • ,",~,"" .. ",,, " ,.\ ';11"'-'(' I.' ','olho .,0 longo do pen'odo de.o;l .L.~_," t ••... ..••.•. _, ••. , _ .• "' •. ,.- ••••• ~

amod/,;il,;Z-O lo: ao f;nul ,Hl r',raz~' ..:ondul-s~ a arrecadação do montante necessário

de ajJüflt" para o eI1L,h: :l)J"lallll;'nf(,. l'1l1 YJiores atuais do déficit técnico calculado

nesta A \'ulJaç;lo .\.J.••;Hll.

27--------------_. __ .
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.J \ "':

aprovado pelo rvlinistério du !'J<.. .: :'~.-

ADO

2015
~016 - 2044

Ativos
1100%
11,00%

Cü5telo
Total
rO ..1:"°o
85.(J3°g

As tabelas abaix0 111(h~.

para o próximo perjoJ~):

Foiilll 70Ul) {SRO

ZJ.<r.;,U'o
52.1.;'/a
74,08%

Avaliação Atuarial (Base 3U/12:~014)
AliquOt8 Base doeIncidéllciõ;

11.C(I~~ :::'II;F TI' .sl !!=~C
Contribuintes
Ativos
Inativos
Pensionistas
Poder Público Custo Nor:nal
Poder Público CS (Déficit)
TOTAL Poder Público

____________ ~cOln;>nj'IlI~~t'S\'.:,1 a,~('sAiH(',.ix.:~. __

DRAA

20)2
2013
2014
2015

Alíquota Nonn;:u
Total

27.52%
30.98%
32.41%
32.95%

.H.68%
39.9b'!':-
38.(l~%

--- --- --- ------------------
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Resultado Atuarial

-R$ 250.000.000,00

-R$ 200.00C.OOO,OO

2015

-284.881.342,7
2014

-198.730.704,0
2e13

-177.278.167,0
2012

ResultadO 158.946018,2

-R$ 50.000000,00

-RS 100.000,000,00

-RS150.000000,00

-R$ 300.000.000,00

lO. / RelllJlOilidqde fi .\'er Jhtida - Wew.4/lInrial

.-" .,:r,tabi!i,jadc IH.',lU: L;ll. ,'~ \ '-' 'I ~~ aplkados deverão apresentar é de

6.00% a.a. (seis por cenlv ~o ano) Jesc\mlJJl)S da inflação. que em nosso estudo

e~ta senoo :.:1.!ir::~.r~da:lP I~:PC - Índil.:..' Gt' Preços ao (\~:lsumidor.

/IJ.l. i<entnoilidade OIJlftl.

• __ ._ .• ,;.• li ,,)li-:-l' .:nl 12.23% (6.00% a.a. +

INPC,. V.:.-itk~lon \.:-> ,aldl'~ linal11"-:iw" mensaIs e suas respectivas

l"ltOü'" 11("léi~jn.dlil;,lu(élilh1::.. lJllt: (.1RPPS dI) ~hJl1icipiout: Carazinho não atingiu

a mc~i:lal.uaJ-ial um<i vez l,J.~3 rt.'I1t,1bilitbl~(de seus ativos fixou-se em 11.07%.

Saldo de Rentabili<bde do
AJllicac~ de PeriodoKe('ursos- --,- .0,60%
-

S 1j35_897,65 2,02%
- -

_~_r23~!~ 0,71%

S 407 661,43 1,25%

~~ 542490.91 1,62%
-

"5~6~:fi3 75 , 0,79%-

1----- .----!---~nte I
~1:~ .\l'Jlicarlo no inicie> I

I ~o Pr-ríodo 1
~~~':'+' IR$3~'3~ê1538~~~

'+-::. _ IRi1 4:"S331SI R-_._ ..-----_.
'"AR.I": RS"
AGR.1\4 RS32 ;"32--:44S': IR

I
~l. RS ;._:lG~.3S') 81 R-----

t:"<': .,., -q- 9~r;~" R

29------
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JUU14
AGO/14
SET/14
OUTI14
NOVl14
DE7JI-t

R$ 34.424.087,78 R$ 337.700,27 I 0.98%
R$35534.475.62 RSô25.27lJ,15 1,75%
RS36086626.09!--------r -0,36%

R$ 36.S8d.534,51-ri<.s 412790,11 I ,í,,;/c

R$ 38.043.559.60 I RS 41" 735,P4 ":8%
R$ 33.€93,~31 'l~ r -q~~1.'J'-5( ..l~__...- _-3-._2-4_'-~'-

hltal 11.L17%

----------------- - ~------_. .lO



~. ,. r 'H,", r," lU:l. ;'1l..wl~j:-;knte.adolaram-se as seguintes

Far ,n A5!e:sor;2 Atuar-aI

II p, recer Conc!usil'o

As bases de dados arresC'ntJuas pJI"l.l ckti\ação da Avaliação Atuarial

foram .eccpcionadas para 0 estudo c foram considerados em sua maioria dados

consistentes. Para idad~ d~ vínculo a algum sistema de Previdência: nos casos em
t; l:;" •

hlP()lI:~~~.

y L onsidt'mu-sl' para os sen iaúrcs que ingressaram no serviço

pUbl.CO mumclpai L'Um idad~:-. .•ilHada" enlre 18 e 25 anos. que este foi seu
pnmelft.l ~mprego:

~ l'~, ".,\1'11 ntl sen'iço publico municipal
com lOade~ '\uperiores a 25 <-,no:;~:dntOl'-'L' 3 hiróte~e conservadora de que os

mesrt:ns ingressaram em a!gl,m sislema de previdencia com 18 anos. confonne

Ait. -'o paragrafo :' dn Portaria J\fPS n" 403108.

a< • .....
, "" r. J:g'..l~' .,!~LCnlí.J•...t.' pn..;'\ ldéncia para que se possa começar a

consiaeT re;np' \.t' \..'ontritlulC;~("dt15 .';('f\ idores. caso a idade real seja maior

00 .:.: os .& anos prC\'Í:>Hj, t' ulil[zadns como hipótese. o impacto desta nova

realioadt: aCb.!Tetaria em (,m CUSIO "ur'emcntar menor e um custo nonnal maior

" .•••. 1. .:~ ""t'ldo. não expressamos. neste
ser.t.. •... '-I •• ..: :"lI.' dis, •..ih.iariJ ll!' ft.'''"'tl ~.i(.i,) -Je.;,ll,;' estuuo. Não obstante. salientamos

a re.l •• ~.,;••"'~::'lõ.h.d•..Gç a....olhimenLl-l PiJf P~jlil;' lla gestão do RPPS em trazer para

Scll~ :lr•.l..;\" I.. o ,jaJ(1 .•..llITCto (11..' entrada em vínculo preyid~nciário de cada

serv;aM p;lra ell~r:\ ação do tempo rt.'31 ,h.. i..•.ontribuição dos participantes do

__ o ' .~_

JI
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Exi{l'êucia F.I. Idade binotética .~tJ.2.!:t2!'_.'~~";!l.':I,X:.~".••,=_ .•. .--.-,'''''' •.~~n'-,.,,--

Idade hi"""lética adCltad-a '1esta a' .,1jn.',1.) "".,,, ., , ', .. " _ . ' ':a-'

Idade hiootética ac"t;'.i:: '":e5:a ;]~i -'~~~'2:':...._. _:_~.__ ...----:. .~'~S: ' .
Justificativa Técnica: o _

Informações constanles na baf>~rie rl~.~.~!..!.nu~0..nl.'il"o..•J I);'H:ifn,ítl~l,!~iCI,.i e.£~;.

[xi ência F,2. Idade média N)'etl'l<l!.r.n12!:' lHwlIemaJol-ia nr:;r.rl1x:i1.da._•.•a., ~~~""<~ __ ,;nrl••••..• •._-=
Idade: \-tédia Projelada para a ap(J~nlildNlil p'-"gn.llll:1'~:":",,.••••;?,' rX'less,m:~ • \ 'ib"::U~:,<1

Idade\lédiaPro.ietadaparaaa;:ns..:.~~!,-Jurí:~r-r ..•..c',I ... -, ,,: _ -.,- .•. ,-'
Idade \Iédia Pro' etae13 ara a t:pn~~!: ll,'

Idade Média Pro' t111da l)ar,1 :. ";:'-:':'

-------'

experiência de uma popul:l;;,jo ,":;ljljJW.. úJnl t<lmUnf,O 1T1.lhlr ~ar<.': 'J,~;•.•.il':,Hor

regressão para dete'11lJi,:.;r a ~;L~.,I •••.•.;1\1 ..L" :,',i1m ,1h. I~Ui') .F'" ., -.;\,

Tomou-se C0f:10 hse às ilJrcrm~' .~~":: , " -:' .1

•.• '16.Jil"/~il .•

servidores públicos ao Imaiilltl1 óe rrenCC;11.:1J \l0 l:~l~CO.,0 K:;'

IPERGS.

Exiuência F.3. A<lenu.J.ito éoI L...•l; th. iuro, r••H", d.ul);;I.j:t 111'1a.4l;h':l~o

\Iela Atuarial/Bruta -= juros + i~f1açã'l\ ~:TI:0 !.l '~IiIÍ'.::J. ..!l.' '-:.; :.> ••• l:md':' :::.~ __

Re~t~ilidade nominal (Bruta =- jt~~:~.~~.~~L~~.~_~__. _
Inflado anual- 2014:

•• _--- -- - - o

lnd~J(ador:
Justificativa Técnica: -- - -- - --_. ----_ ..
Salientamos q'le no 1':tI'''c1("!o d~ 21)'J.. 'l fI'.; ':'11':" ...
saldos financeiros mensais e ~ua~ rC~ili.'l'1il~ ,. ,;-',""n'. '. tn.,... h ',,,
Carazinho não atinmu a meta e.tua:':a!.

Eri éneia F•..•.Crescimento da remunera ão dos sl'ni(.ores
Taxa media anual real de crescimcntl'.:la r<ll::!,~r•.~~Il" lllHl", S ir:. !llltl_

v

1 :'n%.;. I\PC
•. .r17%

Exigência F.S. Crescimento d~"!;!:~~.{.
Taxa média anual real de cre~cil1~cn:•. .::,,' l,' ~ ". ....• ~"" ~ • .;- - --- - _..-
:\em lodos os beneficios cODcedidos e fl conu:::el 'ào fIl41l.t:i:"al.os r ~ ri'~j16tii' i"[' ••

rtanlo utilizamos ciD uenta ar ceDIOLio cre:;r~u •.r.lilri,,:!. ~_:,o_2.:t.::~::..Q: _

3':
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A taxa médiu dt." cr~:sl'im.:ntll :,alarial do'i servidores de Carazinho

C 1

item F.l. 7 das lnstruçõc!' para rre~nchimento do Dc;:monstrativo de Resultados

da A\'aliação Atuarial - DRAA fi)rnrcid,) pdn ~1PS. O valor apresentado acima

.~ :.l.•...I"'l~'",nl\lcedidos ao~ servidores de

Carazinno e r~fJclt: "tlmeme :1l11~diamel\ el do crescimento salarial dos últimos

tres a.nu:! ;; ucsl.OLi.lIu PlUI10 oe carrdra àos mesmos. Sendo assim. optou-se por

considerar o pen::entual di;' 2.00% e para a próxima Avaliação Atuarial será

estudado no"ameme l' dim\,'p~it'n:.n'ent(l ~k'sta hipótese.

_-\oal~~O.apn:~-':!llanlll~ U,11 '-lUadi"l' •...om os valores que compõem o

TC'SUll:lCl1do cT\"'!'c!memo ..;fltarial.

.:!{)14
2013
~Oj: .: '1'0'-

I 2.0_"__ '.{"1.2:"~.~'I Q.~88.~;;-1

~~~irlOrC1i % Reajuste
Reajuste Fulha

qur .:~nn{"l"l1d,,~ cODsideradD Liquida no
I .,!'n 1"'1

considerado (-) mk(")

"--- - --.~
, L\.:-QUA3 ~536.JO 6.23% 177270,44 2.650,OE.-I7 I
-

I i8_+Hs5::: 6Ai'J.:::.3 5.56% 120.081.78 2,022.543.16

1ié.i'l :.~.I 5.746.7.2 6.20% 118.765.46 1.707.452,0-1

71.'K)I.07 4.Q53,76 6.08% 100.3%26 1.5~I.3Q2.44
----

••••!••nr{• .:1\..•. 1 :,,";It1l\ 1 ('.', '1,11; ..•..~'\I ... (k r!ano. opl0U~SC por considerar

50.0\)'~ ....(" ":i':,:,\,' "n ...itl' ..•~)",~r,'idc,~I.':-:~Hi,'(ls.{~ndo em vista que nem todos

.' ,-: .•.n1 ~eU5custos, Acredita-se pelo

COIl::..•..Jo.Jv l,'" ~(:s ~,liim'--.s e~t::'l"'l.'Ío~i.1I1!t'rillr~:-que as premissas adotadas.

ap'_ .•... ~.. ,1 :iJti.J;}iór:o.;:i !hljLência de l.:onCeSSãD projetada para de tais

r-. r O$S<_

h,-,T' .•o',

33
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(11,00% para o servidor e 21,95%~ t')ara (\ E'1!e) c 52.13(1/0 de aliou0~a Q<;;' ~"Jst,::io

suplementar.

valor de RS 2S4SS1 .l~~'.

necessárias. deduzidas do Valor Jn Saiúu Fínrallcirí,). '-,st"\.-m' ~

contabilmente na data base. de RS ]l).6t)(l.253.36 5nmaae ao va1l'r ~;2~'::.l,t!'!.::l.tiva

de recebimento da Cump~n~a~.1uPn.'\iuenciária. 10'0 jo '\a'or do ::;::.J dos

beneficios futuros. de RS ~:.~\l.~,::~~flJ

o Munícipio RS 1.371.127,11.

e se dará de acordo com a tab~hl Ll~;.!i'\;J:

- ~-- .~--_ ..L_.~n:r;_ -;:.!!:-l:'; ~l..nk'roc<J,tar I

: ": , ~'_J_'o _
r:i()-16 _ ..•,~~~--,,-:; o;.t'"
~ _v . O"~~'~o~ __

.~..j



•••• A.. ••••
",J. .,:•••..

, faru"l IUmsona ~tuarial
<

41.067.380.47

GRlrpo
ABERTO

Con~olidado
VAL.ORES

668.6-11.614.96

Geraç6es
Futuras

VAL.ORES
396.133.334.82

GRiPO
j'E('HADO

Geraçio Atual
\'\L.OR[S

272508.280.1~

I ".!tb~,.~

1 'q "(I" .•". "
_ _~'~"''::'~--:~J- _

1.-' l"~.~.........!--__

---~---

~ '!£!2! '--,E~l!!-_.
i.'}'~':!.,J1';I.\tl''''1

~-_._---

--- -----

,_ .•..n;{~\~';'..:..__
I'n'lf'fl<~~--,----

Llf.!'>CRIC\O
-I \ \1 ()R__\.Tl','-,--l'Y.I{f\11.~lIi',,,, Fi 'li I{\:-

F.6. ComprlJmb:>lJ~ do plano de beneficios
DE',.H",~Tr AT'\"O ;)0 'IF.SII ''',\00 ATbo\.RIAL - BENEFicIOS AVALIADOSEM REGIME DE

__ u ("APITALlI~<:'ÃO

\\l'!',t__
L --,f"hCl;l~''o ~ ,_-:r,,"---,-,J'22_'f1~~~,::,
I ('f..-Jllos~rC\.~r-~1 _rt,h'l"It".,,\1 ~ ,~---- -_._._~

f)'R:l!'" ",>t'l'l.' :..J'. ~.l 'o:------- ----_. -~--- .---_._--

183.897.450.19
183.8Q7 .450.1 q

,---------
._____ __ 183.897.45G.19

1:1,1 ";- •.1:''.1')----_._--
---------

P'IB{-

_".,,~_l.,fl:ll(l!oc ~~~C""' _

-----~--

rt;;:R. :'"'''{,'!:)l \,'r-:ü:"'!-\ r.,,:-.:!} \Dl

<

.>
,.

197..}67.308.37
323.065.468.40
168.866.592.801
('i6.831.567.23)

1~-l.355.7l,iS.O.l.I 13.011.513.,32
-- - ~9,147.770.17 i 83.917.698.23_._._--- t36A'J9.170.871 l3~.367 .421.94)

j 121:2:g}~~...Qlt538. 762.97)

-----

-"- ---
.:~
_ü~'{.

I _~

C--,..:.'
l---
~~~,

3óS.25J ..!-IS.!3 13.011.513.32 381.264.758_"6
- _.----

~\~~I.:.-

tt:õ~IP~..'!'>\.<.l; )

~~~,-1,--;

~~I~~;-
1(0l" I ILIl',- _.

,d 'In ..Ea~1<t

:~R~2.!.:\}.~R_ ,__

"

.fl.3U..•512.04----
~------
- -_.- ---

-- ------

42.304.522,04

1\1151.\.32) 112"'UN2 ..S%J'~'.

":" -~ri.os '.:tili:l1ldo.• no cálculo tlo~cf,rnpromi!ls(;s do!! novos entrantes que
~;~:,-~j!"[~~,,(""Ziiri'dus Iia~ gCrlll.:õc'!'futura .•:-.,.-..'~-------_...----",.,...,.=.:_"'''";;;._'''"=----_.~~-~-------------

-----
-
I .• 1.•••.•., o.v. .,..

,),,..
'\!h' i

-----~----- -- - ---iH~Il~'r.!1ci(krlllifl 'l'e.l~ ,,_'rlii,'''s ~•..ni>iJ;'es llf ••~tados.com idade mMia

~_'i, I. '''.'; .'.
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Déficit: ---Crescimelllo da F:'; !AnL!al' '. ,
----- "--._- --

Quanl. - Home:ls: I

Sal - MlIl"('re~: -~~ .-
Sal. Homens: --- -- i-~ -- -.

-- --1" ..-. --
Folha S&ia,ü,~:'o ;1'[.

,
I',, .

__ o -..

':.:[ •.'I'

,
"'"

..I'~_:.,

c ' I d '"conlorm •..~tao~ a a ~,<lg.:', ,~.

, ~,.

.. .. .'

, ,

~,~ ....,., .,..

• ,'j'::~.::::

)7' .316,13
:-~ "'Rl.00

-.-c i.-I87.lJ'" I

••}:r,.~..•-".

,.,. I ~- ••••• "
'..:::'.::~foI'._'_! .. ...:..
" J i ,-' - I :"J ..:'_

."

'~'..

.'" ".' . '.I

_._- - -- -- ---- - -----~-- ,._.. ,---_._-

46.51J.:;:;'::,'JS,
47.4-n ..~çO.(H
48.3'}:.471 "::

- ----- ---
.B,J60.J~I,_'''~I_:_;_' ~_-:.'.:~ .1.':'-.I:,J.:I~•.-511 ; ...."'.3:~.:".

.1;:.«e Co:
(,-HC:"'I'._~._~--~~-~-~_ •.---~.~-~_.----

,31.9::> .. :-:AIJ ~;:..;.:<'\ ,_.~.-;.1 , .')"i.,.'~(' ...•~ - ,,:J.:.,,~r •. '''}o;>

';2.5Iló.í ..•ó.i .• 2Y1).0!J>.i.'';..\') , ';.2.:.'A~',s." .' " __--_.- .__ .._--- ------ ----------
1.•3.2jS.O,'i,lt, 2!;.íd .• ~n••..'"i , .,,,., ''''' '._

I .•0,491.655 ..•6 _~,,..•' (. ; ',.1"

3';,50"/0

52,98".••
5::38~"

--_ .._.- - _._-_._-- ------

5:,98", •• ':;";5ól~.OC;1..'i_ 2.1I.'}.3,11.1I1.5~ ,...• ' ',_
52.98% ! 35.:51.:'_.'.Y;' :':3.~~~i'~.~.._-,'-.~.-------
52.98°,.. . .;~.I)S(.,:;'1_:
5::,~8-;;;-;-3(,.{o;.'~~.. (,:-

52.9R~'.. .~~,9:íl.:7( •.30 2'".1>7<;:6').:" I ~ll.1"12'.";;'.J."'" ,I" .-.----- -~._---_.--- --
52.98% 3Q.('98,MI ;,:.~ ~':- '. I."'.".; ".1'.;.'.;["'," ". ";.'
52.9R%

51.98%
5::_98" ;,
51.98'10
51.98%
51.98%
51.98%
51,98%
52.98~••
51.98'%
51.98~0

• A••

2015, .2016
J 2017'

" 20181
5 2019, 2020
7 2021
8 2022
9 2023
10 2024

" 2025
12 2026
13 2027
14 2028

" 2029
'6 2030
17 2031
18 2032,. 2033
'O 2034
e, 2035
" 1036
" 2037-o

--------------- -~.,--~------ ---- -~--
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• A I r~r«nW.iJ ato,.., <It Sllldll Inkial t. j PB!!:Rme!l10 Juros Saldo Final
ao '!"I ••~ llÍkllk • ._---.- --to---

" : . , ' - ~l'i ' ::.,...\.::~Aia.O.. 112l'.6 7(,.587 .O'll QA-I~.64Q,22 140.1%.549.17

25 "'O~Q; ,"I)-~ 15 L3';~.-l78.fJ3 1-\.\).1965..j.'l. Ii I i2i.~lO.118.831 8.411.792.95 121.398.223.29_.' ~~. iS o

" 2040 ! S::.Qg°;' ~::'331.56 7.59 1::'J..N~. "2.,.::9 I (::7.7S.L':: 1.21) 7.283.893.40 100.927.795,48

27 ::04 I ~21.;1':0., 5J ...•2l,.IQS.9..j. 100.927,7Q5A8 (28.3U9.407,6)) 6.055.667.73 78.674.055,58

. 28 "041 ' :'~. ')80.-0 5-1..497,"S:.Q2 7~.(,7.J.05 5.58 128.875595.181 4.720.443.33 54.518.903.13

,29 20.U 5::,<)8°0 55.58.-:'.7.'858 4518.903,13 1::9A53.107.701 3.n1.134.t9 28.336.929.62
- - - --- - . __' ___ '_ - ___ '_0 .• ____

.w .:: '__ , • < :(, ,)-(, :fJ.;~.1~'/Í'lR;J I.7'J\l :'15.78 15.024,46)
---- ._-- --- --~-

J:~~,-~3m(~~,;;lt:. ,,~:.úni"';'l.~;;'rtnd:i a ':\'(l~ução da~ reservas matemática ••

u" p'-=, :')ú_uda\~e ,h;~~k}/C' Illt:St-" ;\~~[<Jtabdu lHlllbém são discriminados os

\'8;1'.:;'" Go~~,:üntribLi:~~~U..~ tendi,::()~futuros tanto p&ra os bene.lcios concedidos

)::"- ,_ l~. :"°lmCr;, '.;'f \ \,.'\ ~t"~':k !:,.h:1ixr,!.!tel'dc ,h"1requerimento

, -"r '.1 nr~'\ i....'\,.' 1\:',1 rem.! l' pr~em;him~nt0 do DRAA.

.';l.l', ,jh~. li", l•..•..•r,..;f' \~llflldli.u J'au ," prõ,i,l'ol»•••ou I>lf.l"
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l ',0 ,••••~, I l~l.l1~";" , IX11l!)~::.16
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'I!: , •. ;,,: ~,(,:3 ,i :,i7 SW,.1li llili '1047707.01

\ .' ," 1<W'III~,~7, l'ji1::1I~~.&3 '~<J!l6ófl~'lA8
,~~ .~ ,~. -- o" ~<:.~" ,,"~;H 1171'\::7 'lIO.ltl\ 1Ql)784 471.1I'l~ ,~,"I-~-I '''. '1'.' ':"'~f:~I.:.t11~3~o;~ó.09 IQ17{1~85-l.2Q

~: ',,' ,,~" .'! ,C, "li" "7 , 17 ""4: ..': l":tI:1 !3<>,7I1
""'" 'J, ,1~:::",',< ;.1'.,,~,.1.!.!"1!7J1.'15h5~1"'353<16N.II
,,' :1'>.: 'H' U" ~,~;:\< ,- rrl.77 1•.•.H:i'fl!1!51
.5;- -'~. ::!-=-.:~--=.:-2~~' :\~'lli10(' ''l5Jió}lIJ.9~

~jmula<;ãu dl' (;era\'õe~ Futuras

CompFIR

-l2335.m,OJ
42367022.02
U)98212.01
42 42'1 522.(lO
4VWTII.Qt,l
41A92 O~l,~
42,~!3 271.o;li
42 5~4 511.97
~1 S1I5 TIl <H-
4261702101:'
41648111.'14
42619521.'>13

C_pFIP

õ](i
U.OI.I
0.00
0.00
1I.'~1

ü.\lll
(J.i~'
0.<_1
()'~I

0,'11.
H.IHI

H,nU

T~-"-~
I

.,' ~~_._----- -

__:i. '1;;

"':,,;:!;: 1')1";' il'

_._-------_.

R$ 4.519.743,50
6,00% a.a.

2,"""
R$ -

AoS13.011.513,32

?~?!~~~~rvi~('lr11,00%" Ente 9,24%)
1,19%
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Informações Ad dOIl",;

As hipóteses ~ j1j'~ml~sa:-,~(..e i.:::::.iu~,~.lJ~),-[l,'e~.:-:'taca..;;:

atuarial. por meio Je~to ..\\':::I!J ..;Jo ,\w<!{JI. ;-,~"à(l J':: 1~.'':: -,~,'.~

. ":.'~

~"... ,

representante k'g:nl do nh: re,~(r,lll\' nJHl

reconhecida. (,:(miClF, •. ".'10 .•• ~"...I.

cálculo:-. nas datas ..: 1.:1; 1.-,,0., - .••...

verificar o impacto das Mesmas Ihl ,,]ano de cuslt.:i'.' lÍ .:t. ni.:ioN' ..•~~•...~.;: .;'~U!d'J

premissa de que a K':r1I~'{liliL:~~JLL qtw..,a jvll ..•.mla' ':- -\ <::, :..

a.a. (seis por cento ao ~Jh' I d('s•..ont~do~ d<l i'!"l!bcJo I:' \r1='( I.

r.

regularidade c oontuí.!lill~~_di;'di....

R.P.P.S .. Quai~4.u('r '.:.":;1,

Carazinho deverão St:'f 1!'uall.7.fl:.i:1S

',~ '!t' t:""

".

:' ,-:

sendo as contribuições J<irL"'; IJ,.c.:?r..l"k Ji.1 ,1i~:1I..l de •.'l.~',-l(' e .~:-:~ ': I; ..;aG(,,'

Benefícios. além de in' iabi:iz.i.F (l ::t.p ).:l, '::1i .l,t:l. ~ .lI:" .

futuro. cena ~ previsível.

--------_.



LJ.I1Ll ~ I,l " i r~:~I".'m~Avaliação Atuarial foi

e , .;iJ..:n.u..'Ü' o" '1 i;'i:- J"LIl-lis preceitos t~cnicos e atuariais

:!rl ~~,::l~~r.;3!.~ri:.1.b.~'mcomo a Irg.is1;;H;<1oprevidenciária e correlata vigente na

resp~..:-'.i\ad:.J.ta-base dt:' cãlcub.\ (30.Je (kziÇmhro de 2014).

l/IIár;o JIlBA DRT / Ri JO/9
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ANEXO J -Amill."<-~-------------~ --~

. i~.

.~

inativos e 167 "'-:':::úmisras.totaliza:l11l\ 1.881) pmlicF"'~~ -':-'

. :"•.J.i'.! ' .. ;

J por Seno

!..: .1

------------'--- -- _. - -



DI 'jnhuil;ro du Qwmlitl"de I! V"lor ,lell Remuneraçõe.'i por Sexo:

Distrib!~içio por Sexo
Sclxo f1'rcq. Valor (Ib,
Hum..:!",:> 315 663.329,30
'[.dh:r•.....

lt1l..!

{)( f' I

Disfri6uiç,;o Elonu

[)t'!Tl{'Jns[ramo~ahu;\r '1t1istrih'liç,li' l'lária do grupo dos ativos. cuja idade

médis. ~ de ~3 anos.

Oistribuj('ão Ehíri1l dmo Ath'O!I
-----_.-------

r.fl'll.lfn\

IJ~d~\lédia

,.

, 1 :;

IJ

Di.'ur.it/iiç,tio d" Remllnnllção

:...1(..'ITJt~ns:.ra:1h. ~ Ub,:i":l';' .tIS'r t,ui.,..i, ,h l'(,Jnuneraçâ{'J do grupo dos ativos •

.__ ..-~-----------------
Distribuição da R.cmUDel1lç~(. d~ Ativos

~. ", 78r.:' '::' ,.,

, .U ....•.,' K" 11.11.-.51
R,7,,~.1,



Fardin l;m:(' ,,O

Abaixc, Cuemcp":lf'ada. a oi~lnhlJçúo da ri.'!'l';" '~~:t'

por cargo:
----------_._.--- -

" 01::Alivos

'it " \ ~ J

('!' .~o
Prc!:':>::>l'r
')LI )

I"cmuM~ção ~e~ __
r,t'-l. _~'- --_.__ .

,;:. .. ',.

__ '" "----_._-------- -----
Tollll 1.215 :Z.J"~ ,90

Distrlblliv'io

----_._- --- - --

. "",\',)'.1-.•.••
~ .••....
- • ('I

63,54%

"I'" •••• wargv

Prof~SS0r

GL. )

"'.

.:l,J~:•.~

,-

~ ".bi..'

~'•.0'.::~~C,

r,.'~~:

------------_._- -- ----
___ . Distribuição por C'arg<l -_5«':\0F('~'__ii._,~_

C:'.p
?fI'~'('.:<;ora

O"lp

T\':ô11

Distribui.;áo PC" Cargo -
Se:XOh;"ninino

:~r~q..1.
J,'

>,:.In

,
__ .'_".~".O _.,_, •. ,.:_,

I. i.'..,.5:: '7 ,."'fI

Dis" . 'ç, ~ ,otal por
Lars"-' - ."exc r~, Ir no

11Profes50~a
O:...t (1

Sl.lJ3'À>

• ?roressora

8u:-

------------------------------ ---- -- -----
..



•,C' "'", "••. -o,

farom Assessoria ~tuarial

IJistribuiçao por Cargo - Sexo MascalJno
Cargo Freq. Remuneração TOTal(R$)

Pr,.te:>s'_~r 3fl 51.1 RR,04
Jtll:'(' _~.- "lII.IJf.2t

Tofill .H5

DistriblJição por Cargo -
::.exoMascuiil10

0;.,52%

Distribuição Renda Total
por Cargo - Sexo

Masculino
7,87%

.... ..., .. Professe.-

S Jtro • Professor

Outro

.~ 1 I'1SITumOS li distrihuiç;10 gt::ral do g:"upc jús servidores ativos:

>.

2i

:. ) r,..
,B.73~.~7
37.!'I~5.60

'12.("' 5.-111

. ~.'_ s
1.6i I. ~-~
, J\, ~.:'.j
"j2" :6
1"11.,:)

1.hlJ4.96

{1).6:ijJ4

181.360.87

.~ t .i..'08.83

33

113

186
~--------------- .< ,

-_._- - -------

..._-----------

'97

159

'16

235

2.~~1~".44 156

.•••2.635.02

:-21.307.14

I." •

2.':: 1S._U

• _ ; _ 1'-___ o • •• o

"
7')75:) ,~.l~T7. .

.4 ~~<;.- ,)< i.':";.. '~~.~'ll}_'I .~;:."

" .,!~.;q:.;.4~ :.'::07.93

" 104.uI)8.7:: ::..:'/\ I.' lI,
-'f," {'(.'l.'i _~::I ,-
!!Jl'.~MI.47 .•.'(1~_.t:!

- - .-

'.
.-
,

--~---.-- ---
I •., :' ..:...•t7.O'l!\(' ~II :."-"l.'~- - ~- --- ~- ._- - ---- 1.21.5



Fardin Assessoria Atuarial

Mr;.,
Mf""li F IVI [- ~1 r ~,\,F M

Remuneração il.elatl"a por Sexc e Faixa
Etár'a

. ,
I-~-'~,iL. • ,-' . <'. ~ - .' -

.;.".
...~,

•• 1.' C
u
c
"' 56,
~
~~

50 ,
/..1

' ,

28 27
"

13

5
~ ~, "~o F "

, "
atÉ' 2S 2S r30 30 1-3-5 35~O

~~L. ~ 45: ~~~ 50 I,~ 554.0 ...•.•~;stie 60

s,.)Jê'atxa i:.d:.a

RS 200.000,00

R$ 150.000,00

R$ 100.000,00

R$ 50.000,00

R$ 0,00

R$ 450,000,00

R$ 400.000,00

R$ 350,000,00

R$ 300.00a,OO

R$ 250.00G,00



Fardin Assessoria Atuarial

----

Média das Remunerações Relativas por Sexo e Faixa Etária

fl$ 3.(}(iO,CO

R$ 2.500,00

R$ 2.000,00

R$ 1.500,00

R$1.000,OO

R$ 500,00

R~0,00

at~25

M f M F M F M F M F MI

s~)[o/Fail(aEtária

.4mHi.'iieDemográfica do Grupo dos lnntil'os

taamos I IlIam'os

R~:!.li:'.:=.J,--I Frtqu~,ll:itl 504
,

"
Idade t-,lédia 63

R~ 10.117.1'; l.k,.vio Padrão 9.30

R$ 72-U.'l1 \1"ior Idade 94
Menor Idade 32

I Dhrtrlbukio 00(' Sexo
r $",,"0 Freo. Pro\ento (R$i
~mms 141 33-1l)O8.61
~ \~I~~('~'_~(," __ .211:°11.55
i___].-:l~ __ . ::-0.\__ 1.11.\:'1.920,16

D<:svi,' Pad:-i\(l

1I.'laior Pnl\ l:ntO

.:(1,)T PrCh .1Il'

o grupo dos servidores inativos possui 504 participantes. composto por

363 mulhcrt.>se 14i hOllll;.'lb.Ohsl,."'\'UlW:-> yU~. a idade média do grupo é de 63

anoS e a m.:dia d05 prm'ento:- n.'..:ebido:,. fixa-se em R$ :!.075.24: confonne

demonstrações ab:1

------------



Fardin Assessoria Atuarial

Análise Demográfica do Grupo dos Pensionistas

A análise do grupo dv~ po..'lbiúnbtas. v~rificair n. oa"\. _;;. daJos do
exerCÍcio de ::014. apresentou ::: p,-,rii.:ip,mt..::"" ~~mk~~:>tcs: 2 I mulheres e 1

homem. Observamos que. a idade mé,jia Jo grupo J. :jt: l' I ,mos. -;:~ll'."as pensões

concedidas tem média de R$ 1.429.93. confomle dcrr:OIi;i~ê.:.çÕeS2..=<1["'.0:

Penillo GeriU I "~Drio.,i$tU ,
Pensão /\.Iédia RS 1.811.1-' , F~u-:nc;a '67
Desvio Padrão 1.260,74 j'he!':-~l~dia <o
Maior Pensão R:ti 13.496.16 U':"vi(l ;;<,orão .''C>

Menor Pensão R$ 724.00 '\.Iaior Ida':1e 9'
~Iencr laade ,

Distrltiui Au ,Suo
Sexo fre::;. Id.iJ~.\I..:da fCIJ,.,ID Média (RSI lU Total

Homens 'O ::>:.7~ 1 .H)IU~ 2°._~6').s6
~'llJlheres I.H )'"1,14 . .,,':1.y9 ,-. ,., ,SI--- -.i;li. ::76.15 ITotal 167 5(,1,26 UH )"

Re.'1umo do." Dad(J~'Amliados
,. -~- " >,

GN", lrr(4. Ff'fti. R..-b.tiVII Idade ~INiI RC!IIUdt"rtr:le Rr ••..l'lrt-,~1J Rcmunençie
;\fNia 1RS) Total (R$) )lelati, .•

Ativos 1.215 64.42% 42.94 1 n91 "'Il 1..l,..•.fi.~.!'t1 f:4,10%..' '" . '
Homrns 185 15,11% ..H.I; 2.14.1.,36 ó11.l-l1.16 16.27"0
Mulheres m 25.82% 41.5:; 1.827.9~ 890.209.2ó 23,70'%
Professores 30 1.59'!1I t1,Y, 1.739.110 n.188.o-I 1.39%
Professoras m 21.9000 -i3JW 1.068.57 &54.3111,34 21.74%
Inati\'os 504 26.72% 63.04 2.075,24 1.045.920,16 27.84%

Pensionist.lls 167 8,85% 59,26 1.811,24 302.476.15 8,05%
= •Toral 1.886 100.00% 49.76 1.991,6~ J.7S6.2~.31 100,00%

"6



,
•

" "Fardin Assessoria Atuarial

ANEXO II - Projeções Atuariais - 75 anos

Au:.ndel~doa~ _:•.g~ncias da Secretaria da Previdência Social - MPS. bem

como a Lei Compit'mc-Pl.lr" j 1 \,.;... -i \k \l:Jio de 2000. procedeu-se a

elaboração das projeções atuariais do Rq~.it1le Próprio de Previdência Social do

Município CL Cr.~~lln.l~). TJb rr.....'j('t.,::-K:-. : li"Tl'll1 :J prc\"isão das receitas e

despesas do R.P.P.S. nos próximos 75 anos.
Ressalta-se qLIC. no presente t':-tul!') ,lllltlrin1. não foi ado[ada a hipótese de

--Novos Entrandos". ou ~l.:ia.Irabal,hlU-:-C sem a reposição de servidores. desta

forma. ocorreram cit:crementos no grupo de scr\'idores em atividade. até a

extinçà,l [Owi cio mc=smo. Os servidores que deixaram o grupo de ativos ou

migraram para o grupo de inativos ou legaram o benefIcio de pensão a seus

dependentes, dcixani.!o d~ Jr;'L'..:"1." (Iml, i"l io.;;10 I.: incrementando a folha de

despesas do slstema.
Para eiaooraçào oas Proie\;ôc~ fnfàm consideradas como receitas as

contribuições dos servidores em 11.00% do $alârio de Contribuição dos Ativos.

Inativos c~)m re,,~pr,~r:lçí.10sup('ril'r ao il;'tll d•.\ RGPS e Pensionistas com

benefício superior ~~Jl~hl 11, ;', T' n(',] :l'i1'll •.1('(lntribuiçào do Poder Público

em 21.95oollc. acrest"idos de ~usto .;uplemt"ntar equivalente ao estabelecido no

plano ae esc:a!On,ml\:r,to.

. ~

/!\
7':r=:1~--

Jm'~GIlÚ"(!rmt' Ftlrdill
A/I~írl" ,l1lBA 1019
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Fardin Assessoria Atuarial

1..' • li.

receitas e desp~sas.
RECEITAS PR["tDE~(,IA.RI \S {aI: Es.sa ~oluna iJelHifio3 a projeção das

receitas pTevidenciãria~ pro\ enit:nh~s d3S Contril:>uiçi')t::; Previdendárias dos

Servidores. ativos. inativo~ 'o' re"~lPnisW" d~' R.~'t'..:-iI3t ;ji'-!I110n:~". Cf. F.eeeila de

Serviços e de OUI1"('''::>K.,;..:\"'li.~( 0.l.d.cd C ú CapiTal i~ar~o CJ.;S.~!C dI.. RPPS.

bem como as receitas inlra-orçanll.."ntarias da conlribuição 1131T0I12-1

I>F.SPES.-\S PREVIf)F CI.\I~' '" 1'\ I:ssa coiuna identirlca as despesas

estimadas com beneficios pre\'ld.:ncü~rios. :J serem desell,hol,ad •.s.

RESl!LTAI>O I'REYI l llt1I!:l identitica o resultado

previdenciario estimado. em valor-cs COITentes. Representa o resultario entre as

receitas intra-orça01entãrias ct:J cOl1lrihuiçã0 ratwnal maIs ~... receitas

previdenciárias. menos a!' d~sP6rt5 rrcvHi.:nciaria~, ou seja. o ndor da coluna (a)

mais o valor da coluna (h) mell()~(' \'al(,r da coluna IC}. Pod(" haver superávit

previdenciário ca~w o rl'~ul :ldo "_.~' 1'(,,,;/,.\ n. ,"u ddidl 'lrevidenclário. C8."O o

resultado seja negativo.
SALI>O l'I'iA\CEIRO 1>0 f\1 Ri .i( O (.J : Essa coiuna iaontilíca o valor

estimado do saldo fim::.I:c:" f{'

resultado entre os hle'.:-

Previdenciários, mais o ~•..llJl) I"

. Pl' ....;.em \"alores correntes. Representa ()

l<: ('- D~~embolsos

uH t.::'I.":I\;il:io;.n~t:!"lor•.~)de referência

quando este for positivo. No caso de saldo negati\'o (insuticiência financeira) o

mesmo deverá ser amortizado 0(\ m~smc exercíci0.

50
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Fardin Mlmoria Atuariai

RECEITAS I DFSPf:S'\!"l
PR[\'1m:'C1-\RIM.! PRt \jJ)I"U!\RI,\"

!.ti I 'h,
EXERdClO

2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
:1!!'2
2(.'h?
2064
206~
20M
2067
2068
2Ll6{)
2')7' ,

:"./1
2072
2073
::074
::07~
2076
2077
2',j?
" ,-:-,>
:,oe(l
::OFl
1Ut2
::0~~
::ON
::~I~:
-''''''
::".':'-
::t,,,,~
20S')

180.781.18
166.QIS.78
15.1550.::0
140,7::7.9Q
I28..NU2
116.&85 ..U
1\':'.'}:'(,.5_~
05 :~~.

l:5~.O'.'\).It-
77.0::[:.57
68.676.57
60.95<).3 I
:3.870.6.1
47.3~!!.80
-'1 ..17?/.!
.~&.•,~~,.',,)

I._," ...•i;
263::1.80
2::.89730
19.~]).78
16.-15(;.3!
13.7t)Q.~4
J' .~g,'
" < ,', , \

7 i'! • ,-
,_•..1~6.8o."J
:.179,76
.J.237.7I
J.":~<).7::
:.5 J.l.O~
I <;:;:.21
-:. I'

'."I~~~l
óIS: .).i

"''>-1,.9'.

32.06:;';;10.41
30.~O.OS~.07
28,g17.1 I 1.13
27.::0.UW.70
::5.605.18Q.21
1..t028.7l)7.67
:2,-; ":'1.•;" i.,-'l.

~ "j-.(

I'J. ~~-; ."':~.67
18.0:'.~.1"".1.0:'
1',.1)6"7('; I~51l

15..~34.7l6.S6
14.057.Q23.36
I ::UGO.f'<1.ól)
11.{.il ',,~ "'1

:\) ,5~.,_,,1"'.:::
<1.5-ti .)')3.21
8.572.656.8<1
7.658.768.12
6.834.715.11
6.00Ç.I77.77
5.271186.22
4.'~~ lO";"'1

).'.' - '-,I

,- ":ll.i.~

:.~~--!.175.25
:A2." .~(,i;A::
':.I)2IAu'i.77
! .6-59.! 24.93
!.3S6.MI.M
1.III.l..".n~
"'I~,'.'
7::" :~.'q
5i'ió ..iQ6.J3

475.271.5<l

RL"II'lT,\OO
PRF.\lm:w I"RIO

/(I"'[a)-(bl

-31.884.739.24
-.>O.~73.165.19
.28.66'>.561.03
-~7_061.611.71
-25.476.694.3Q
-':3.911.911.34
- ~2.37 ..LUú 7.05
.2'Ull,S.S:,::.15
.!'/AOI.01Q51
.1 i.ft1(,.l--f7,48
~1/~59S.935,93
.15.::73.777.55
-14.004.052.73
-12.7l}2.1~O.89
.!l.r:q.'L)(:.IQ

.IU.~47.:L'..UU
~4.516.IS4.14
-8.5.15.835.04
.7.035.870.82
~6.n5.J01.33
.5.9lJ2.821.46
~5.257A77.39
_4 qjl 7"057
-,.(l'If ••IS,-UI
~: .J flQ.3 .t:!:.()(.
-2.877,688.36
-: ..•2{l.:'~6.66
-1.017.168.03
-1.~~.7S5.21
-U64.1OS.59
.1 ]r\'_l.2~1.;2
.~':7.57' 7l'i
.7;4.75u.44
.5~5.71.1.46
.4 ,.t826.60

SAlDO FlSANCEIRO DO
[XERdcm

dH-r Elo "ALI+ (fi

-3J.884.739.24
-30.273.165.19
-28.663.56] .03
-27.061.611.71
-15A76.694.39
-13.QII.911.34
-~.!..;74.067.05
-20.868.651.15
-19.401.0IQ51
-17.976.147.48
-16.598.935.93
-15.273.777.55
-14.004.052.73
-12.192.250.89
-11.630.7%.IQ
-10.547.523.30
-9.516.184.14
-8.545.835.04
.7.63.5.870,82
-6.785.301.33
~5.992.821.46
-5.257.477.39
-4.578.750,57
-~,Q56.183.JI
-3389342.%
-2.877.688.36
~2A20.586.66
-2.017.168.03
-1.665.785.21
-I .364.108.59
-1.109.251.71
-3Q7.572.78
-724.750.44
.585.714.46
-474.826,60
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ANEXO /lI - Eqiíl!é:.'llUn,e:uo do Déficit Atuarial

I :.::upr ,1 ~" d, r -I 'Illilrlo~ li" ( ,/litl iili.cr\.,., .,III11í"'(.I lun~o do PlllZU dto AmorllZAfl1o

Ano I Folha
Atual

Folha Capitalizada

31.3(12.139.70

Folha
[),:~cap ila 117..•1da

V"I('>f da Parcela
Percentual de CuStO

Suplementar
Ajustado

-""..•._-_•.....~---:-~~-..~T -----'
:lO!:' I :;1.'iJ~_181A.' L ;,J. J{'.9.:!ó.1!1l 11.295.347.58
20:6 ! 3::.:'66~-t6.1-I--1 ~.98.L!8S.11 I 15.357.246.98

37.50%
5~.9g%
S~.9S%
52,98%
;;1.98%

51.98%

52.98%

5:.98%
51.98%---
52,98%

5~.98%
51.98%

52.98%
51,98%

52.98%

52,98%

52.98%
52,98%

52.98%

52.98%

5~,98%
52.<;18%
5:2.98%
52.98%

5::.98%---
5::.98%
52,98%

51.98%
52.98%
52.98%

,

=t

".6it) ..,2~.-D

:':.;;;::.1;<;";;

[..l..220.078.10

13.683.471.38

13.1£7.11:t.'J7
'2.(,711.241.74

~1.2S(}J20.97-----
1U.S63.J08.lS5
10.453.372.67
IO.OS8.QOS.78

11.73::.039.44

14.777.728.:::2

-t

I :'..~{':l.l y.: ..~7

r"

~2.' 42.30:. '; I
"

:i}C90.~.•.r ,_J r
26.838.068.15

:::.•..825.310.86

!4.K50.770.8.~-
I

~ 1..>:J::'.:-()~.57

37,-Wll.'J:,.L' •
--~--_._-- --- --- -

3~ :" i.~).f. ~J .;(I(',.J._.':---- ---- ~_. ---
J~."":':",_ J{J.:L: .!'J.:,ú2.i 16.1)4

39.6~1!1.6S1.1U 1'J.72'1,021.;.(l4 I-----------------
.lO.4t12,~,55.4() 18.11lW.:'in.OO I

"~;.'; I ~

.' .).' ..';::.( ..

,. ~ t'.

1-~8~:.6~
:.L'6/.1 r~l1.::-'
35.2:' 1.::Q).37

"'; .,
--'.''''

21.;:".
2026

_ ...~
-"..

~,,!..,

2028
"'0::7

:::018
2019

:!.O20
2021

2029 ~2.1":' ~:-8.7-l . - ~~:;7~~.1'~ (',,\I.,f.066.QO- -- ._-- ---- --- ._~ _.- -'----
:', ~;~' 2. - 2'l.')~ 1(~'II:,.C:5.flU ::I.lJ62.H2.68____ ~_ I

2C'31 ~~ ~1fl ~.'2,~:- Ifl.2"-.107.65; S.62.U81.64____ .___ _ •• , _.___ .L-------- __._. •

,,~. ",' <;- !;;.M.!.lI~7.17 8.298.933.27-- ------- _._'. ------_.
::-.~' ';.'.~ "'(l.~":' :;;.!\7 .8::!:t.:21 7.985.765.98-----------_.

.!~!-: '2!'~' I_L"(j:..(l77.lN 7.684AI6.3!_ .._---- - ------_. _._--
::::)J~ ~;.-l.'.~...:'}t,l.M 1>.'15"'"'t)l.lfí 7.7Ç>4..BS.:.4I:~.<::(. '~:.."_-.-----.-~ ---------.-115.-l.n2.9~

f-------.--:----~,---- .,' -~~;.-..-.:",..,':'--,,
I ' ••''H}.'''' .• ,)- ------ - ._-- --- -~- ---_.__ ._--,.

~

'~-~'-'----'-.~._ =-~.:.~_J.' _~_ ..•.7.•:;.:.._~~~ __ (,.:5~8.523.6Q
..:.:~ :. .-t.:,l: ~ ."(,_ .',.~ f,..~H~.t}JO.15

_.:~__ ~_.:.:_:._-_..:.:.'.. IL:..:_3.:::~'}~~ t.ICO.6:S.:~
j 2_.'_;: 5: '!.:-~:.. 'S.". '_f.l~7~~~_'_I.'_.:'i~ ~.870.4_.j_,-_,_O

.:O~:: ~!.~~~~~_7.> 1').I:~'.I.~IQ.r;7 ~,(.~8.Ç!S.S7
I__ :;:::... ':~~."_... '.:'t, '). ~..~ql ~< __ o _ <:::i.:,;;'.?~2~=_L "'.l '1 q ~.::.~~l_~2\).~:)

_1 __ -'_'I~':'i i..!'~~.~,i:"..,jv.~9_.-:::6.:"~;l.ó~.'t.,'J U;-l..g81.J4-~.'73

, '0"~-,)

2r~:~

"
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---------------- ---
De""'i1pillllilllçàlO uI! ~(j!;', ,1.. 'ialá' iu:.;'r I un' h'.:: :f.ü '.tUf:I';:-' "" !"'!":ll!l dto AI .,'~1""Cil:o

Ano I Folha
AlUal

: Fo:ta Cap;;alil: da

,
: 3í.,3(lZ.u,!.-n

ru;il
LW;":,IFi ~'~',!li,.Ia

\';,jm;:,? "':~;a

Percel:l:..?, 'ir: Custo
Sl::' :-,;:ntar

'", ~rdo

'( .~S~•.
':-",SI)%

:'6.66%---
56.66°'0

56.66%

~

'-_.,;'.~~'O

5ô . .:.~%

56.06°'0---56.66%,
56.66%

.:- .5S°'Ç

~.~.5G%
,.~S~;,

: .,;,,0 o

55.66°/Q
55.56%
:O:ú

0
55",0

~~ .,::;t,e,o-,----
:'~'.~':í~.Q

56.{;€%---:=".6!l%

Só.c'i6"'<>

'.'>.5,)°'0
.. "j\>'o

---o ""'0

.......'

5 -4~".,.~.• , ..•.•••• _0'_

6.1 UO.653.6-~
5.870.44,~.IO

:'.6.Hs:-'I-'U'"

-. ~ _'o ,~ j"

,U .::.5-:::....."
'I :: .•.:~')",9';

I\L"::;'<;:;0:8
1.,',,/,"1 .. ~.• ,".'

!~A~~.:;.:..(;
10.1;63.3,,8.55

1.;.1."

r.:_-=-':':' .. -,:.;:,:

8.6.::-t3i\!.~
8.:Q:t'-33.27------
7.QS5.765.Q3-_ .._---
I.(.S":'.-,: ' ..':;------;.3••~_~_,:L,.,.

"~ .i- ~--_.-
: 1~'_~~:";::;.-l-

-"'- _ ..-
fl51'l'i."l.,.f,ti

6 .•~3q.'X)().15

---1 r.:S'J_-:'::J.So7

.~I ";o"')~'o
-- -- - __ o ----

-._ ~ • ;""'0: '11"

11.'~6551J.05
11513.<i93.88
11.u7Q.50:to:,4
lO.'.61.--iO{).'.17-_ .._-
1t1.~5<).1)91. 75

h,'}J:' 'C:".Q':)

~';.,~.'''l.i711.~;

:s."n!-l- .."J7.CO.._----
1:L:b:.i,I3';)o.,i-----
l-;.~7!:l.7i5.',:::

-- --- ._- - --,'--'

21 ..;G6,7~':'.1::

2(,. ';38.' 'ó~.;;;--- - ------- -- -------_ .. --:';:~.:".~:\I.)6 3.".,;.~'~ ,_..",°'0

2U.:\02.716.0';------. 'l. 7::0.\12:'>.(:-1

l:';.'}lS-l-,':;):•.Li I~,,~57,,:,.1<i.'~_~-------------_._--
27.:;~JlJ.>~!..•: l-l-.i~l.i::~.-.

---~------- .-.~-----

-------- ---- ------ -- - --------,,~.__ .

._--_._---- -- ------------- -------_.-

---- -- --~- -- ----

--- ---_.- ~-~ -- -- - - ..-

50.3,,7.527.4,~ !2.•b--i.I:,'J.:~
';'Q ..'60.:t: 1.-M

51.354.478.03
51.381.567.59
5:1A29.198.9-i
54A97.78::.9~-----
55.587.738.58

38.9:0.276.3C
39,698.68:X;

41.}02.50S.57

-l-~,l:8.558,;-I

40.";'Ç2.(i5:,.~

-l-3.83'õ.552:52 I i~7-:lOjj;5
44.707.163.57 15.6(,21\77.17
45,601.306.34 15.071.1Q~.~1
46.513.33::3~ :_L'03.('7 '.('(j
___ o_o __ - , -

47 .44359Q. -s4- I.~.'l~".7'11 ,11)-----_._--
48.39:'-:71.5.; I: .>, ,,'1

";:.171.1::Ço):

3:".Q56.3 :\).:-~
35.::~I.::)J.~7

3(,.675 ..•..•';.,~,_-------------- -3,Al'8,95.~.::~ ~:.: --I.,',(;_.'I

56.69'1.-193.35 i .,~7'."~t),":' :' J!.:J_ .•..•'.l

l.l'J5.265.03b.29 -1- -~~{I,~~';:'I~.Wr-- Ü:.•.881.J~'Z.73

325óó,7-;.6.; .•

33,: 18,031.;r;-
33.3S:.442 ..:':;------
':;~,:i60,(;9' ..~.~

;

-i

-+

2026
2027
2028
2029

2030
2031
2032
2033

2034
2035
2036
2037

2038
2039
2040

2041
2042

2043
2().$4
Total

2024- 1 38.157.13.i,.))

2025

202:
2023

.o-~-...-""", ._~ ._ •.•...--- ~,=--.-.~---'.-&--
2015 ~:.:;:f,,:::,: ': r, '\, ,L': ='.:,.-.:J .".i':;'-o

2016
2017

20\8
2019

2020
202\

52
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ANEXO IV -Análise de Sensibilidade

o presente un~X0 [t'm por objetivo apresentar 30S gestores o impacto na

Avalial;ão Atuari3l j~.:,m.t'n ...: Ú;. a:(\.: ';J":':;.~ !,:.. U\.i.l de juros real. a qual

atualrr.ente pllcte ,-.!," l~xad;1elli (h' rnJ.'.;nw (\.00% ao 3'10 confonne art. ~ da

Portam ~03-li8:

-4 q~ I /(LW rt'u/ dI! illl"Os uri/i=ado na avaliação atuarial
drvt;,"á ta t'!)l1U' .-e/e'"ê".;::"a " :i/f"f..! dtabeleeida para as
aplicações d().~l'et'/i."'IrJ:' I, RP!)f.\ '!li Política de Investimentos
ao RI;P,), limif{"I(' U') 1,/(/'- ,I/r) dó! 6'-:'-0 (seIs por cento) ao ano.

Panigrafo IIIIICO. É ~'eJuda " llldi;:açtlo de eventual
pl!r~pecti\-Q de ganho real .wperior ao limite de 6% (seis por

o', ~I'W ('11 (l ./11 camef/l(I '. "0 'ob.::rfUra de déficit
.. , ../ ial

Para t~'~nde",:,s ahera;,;(ks 1l(1'1fl"SllltaOI)S <Jlunriais devido a variações na

taxa \...: ;l11.~. d~::.la~ar,\(lS;l I(.'rIJlula Plai~márka elaborada por Charles

Fundo :\.faduTo. e.'.~' ","'sadun~l rormul:.t ill1i1l'.\.1:

Periodo Contributi\'ll

Em (J'(t',

C ,-onrribl.Íç<lo

Período de Gozo da
Aposentadoria

'- "

F =f ..Jo .::: ,-:::.,

B

•••. 1_ d\,,' un laOl' a fase acumulativa

\penOIJU contnr I e a las!: de pag.amelllf) dl' benetkios (período de gozo da

53
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seus compromissm fr.ag.arr:ento (\. oc:~e.k\l:-:!. é e:..:1:'~m[.!"-fef -e --=-:. 3'3.:':0 o

devido recoibimcP~r) da..::c(intríht1i':;õ~s calcul::>.ças <1tua,-::;tmer' ':~p' 2se em

investimentos do a!iV(l do I'L1r.l1.

juros acarreta aumel"jw C'J lânunLid.o GOdéficli <:iUX'lá. e r. ' ~,,,-BOct. (u5teio.

1:0

fluxo previdci1c:~.n.)do RPPS (to.. '~:'a.ldlil~) Ul:'\ido às variações .1~~'(a :-ea! de

juros a:;uai

HipOtese
,

"
., ,- - E- ..

-.-:~~-;;:--
___ o

Tua de JUMI "to _~:: ~_~ 10., ,- ".5fl,/••

VABF Total . 39:'.55;.545.68 -t!.'.O~:,:'~o_v' ';5 .i,SS15('6.!: ~88.61.!S73.69 527.883.442..26

VACFTotalf'"
-

4f14~5 ~_U'I1.';..~.lj 65.184.613.:1 n.695.183.65 92.785.121.S7

Pa5sl••.o Atuarial .\ 34':).413.353.63 3ó8.25J.US.23 I 388.699.981.93 I 4i.O.9IlJ.790.05 435.098.320_'\9

Ati\!o do Plano 1+ -l1.06nSO.47 41.067.,30.47 41.067.380.47 .;i :)67, ~gO.47 .1!.067.380,47

COMPREV +) 39.555.55~.57 , 42.3W.522.04 45 ..J88A5~.61 43.86].':'~;.37 52.788.344.23

Rftll1kldoA:UIiiW(~., r:r,:;. ~ !1.Yii;._;;~ / " ... ..:; .• '1----;;1,; 'IJ.; .C ....•,,' _.-.~;.~~,
I ..• :.~'l::.(lJS.l,IJ!

,<""'.'
r. _ •

ti i;Y.-t'!'R ~ C L' E

Variaçãu 00 n.l

Ddicil 'h' -~.t,:"." (, ...:~,'~", 12.l5f; 7"•• 19,78%
RC!B __1,,;; >J

HipélNe •• B í C I D E

Tua de Juros 6S0% 6.(}{l.;" I S.50''Io , 5.00% 4,50%

Custo Normal 30.37% 32.'W-é I 35.900;'~ I 39.19% 43.19%
~..

iCusto Sunlementar 52.17% ~~.I'-";'j, 52.05% 51.92%. 51.75%

Custo Total 81.54~. i ffj,fI,1~. 87.95n;, I 9/.21% 94,93%
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