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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho. 05 de junho de 2018.
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Excelenlissimo Senhor,

Ver. Marcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar n° 006118

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

Complementar n' 006/18, desta data, que Regulamentao artigo 36 da Lei

Complementar n", 15/07 e revoga a Lei Complementar nO 206117.

Exposição de Motivos:

o Projeto de Lei Complementar apresentado propõe a regulamentação do

artigo 36 da Lei Complementar nO 115/01, que cria o PREVICARAZINHO, tendo em vista

novo estudo atuarial que indicou alteração de alíquotas.

Convém salientar que para este ano de 2018 não haverã alteração da

• alíquota suplementar fixada pela Lei Complementar nO 206/17, permanecendo em

44,50%.

Encaminhamos cópia da Ata nO 04/2018 do Conselho Delíberalivn do

PREVICARAZINHO, favorãvel ao presente projeto e Relatório da Avaliação Atuarial nO

97/2018 elaborada pela Empresa Gestor Um Consultoria & Auditoria.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 006, DE 05 DE JUNHO DE 2018.

Regulamenta o artigo 36 da Lei
Complementar nO 115107 e revoga a
Lei Complementar n° 206117.

Art. 1° Esta Lei normatiza e ftxa a alíquota de que trata o inciso X do
artigo 27 da Lei Complementar nO 115 de 27 de dezembro de 2007, que Cria o
Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município de
Carazinho - PREVICARAZINHO

Parágrafo unico, Subordinam-se a esta Lei todos os órgãos e poderes
do Municipio, incluídas suas autarquias e fundaçôes,

Art. 2° A alíquota da contribuição previdenciária patronal, incidente
sobre a totalidade de remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e
pensionistas, nos termos da Lei Complementar nO 115/07, sera fixada e aplicada
conforme o seguinte escalonamento:

I - No exerclcio de 2018, aliquota suplementar de 44,50% (quarenta e
quatro vírgula cinquenta por cento);

11_ No exercicio de 2019, alíquota suplementar de 46,50% (quarenta e
seis vírgula cinquenta por cento):

111- No exercicio de 2020, aliquota suplementar de 48,50% (quarenta e
oito vlrgula cinquenla por cento):

IV _ No exercício de 2021, aliquota suplementar de 50.50% (cinquenta
vírgula cinquenta por cento);

V _ No exercicio de 2022 até o final do exercício de 2044, aliquota
suplementar de 52,00% (cinquenta e dois v!rgula zero por cento).

Art, 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições da Lei Complementar n" 206117.

Gabinete do Prefeito, 05 de junho de 2018.

P'lEVlIOIlV
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Pág, 95ATA NO04/2018
Aos vinle e um dias do mês de Maio de 2018, ás 14h horas. nas dependên:::'asdo
PREVJCARAZINHO reuniram_se em sessão ordinária, os ConSelJ,eiros Titulares do
COnselho Deliberativo, Luciana 6asso, Ellen Carla Sevwo dos Santos. Maria José
Brschoff Barbiero, Adriano Mauss, Emílio Steflens Moraes, Jane Iara Pimentel Ribeiro e o
suplente Fabiano Santiago Pereira o Diretor Adm'nlstra:lVo/Fmancelro Femanc:es Veda"a
e a Presidente Diolena Capitânia para diScutir e deliberar SObrea seguinte pauta" leitura
da Ata nO 0312018, a.~lise e assina~ura da ala da r,eunião ordinária anfenar, 1" Congresso
NaCional de Prev!denaa, dos Servidores Publicos _ CONAPRESP, COncurso,
Inveshmenlos e assuntos diversos. 1) A Presidente do Previcarazinho Diolena deu boas
vindas a lodos e a Presidenle do Conselho Deliberativo luciana Basso Iniciou a reul1;ão,
dando sequénda aos trabalhos, 2) A Presidente do Prevrcarazinho pediu para a
Secretána Mana José fazer a leitura da Ata nQ 03/201& da reunião anterior, sendo qve
após análise dos presentes a mesma foi assinada 3) A Presidenle do Prev:carazinno
informou que a partir de 15/06/2018, entra no ar o site de Previcarazlnno, sendo mais faCl1
o acesso com mudança no layout e em alguns links 41A presidente do Conselho Luciana
Basso comentou sobre o evento em Carazinho promovido pelo BRPREV e FAHM
Investimentos nos dias 18 e 19 de abril no Hotel TreviIle, o qual foi muito pro~'eltoso e com
ótimos paleslrantes 5) A Presidente Oiolena d:vulgou o 1° Congresso NaCIonal de
PrevidênCia dos Servidores Publicos - CONAPRESP, em FlcrianôpolislSC nos (lias 2.:),
21 e 22 de Junho de 2018, sobre 'RPPS, Regime Sustentável para os trabalhos do
ServiçO Público", com o objetivo ée aorofundar os conhedmel1los das questões atuaiS ca
agenda da previdência, com várias palestras interessantes mas ainda sem informação
dos palestrantes. A Presidente do Conselho Luciana 8asso, a Presider:te do
Previcarazinho Diolena e o Dlrelor colocaram seus nomes a dispOSição para participm
Após análise dos presentes e por e'1tenderem ser de grande interesse para a autarqUia
foi aprovada a participação dos incicados 6) O Diretor informou q\Je enCl;!rrou as
inscrições para o Concurso, sendo que foram 838 inscritos inclUindo os iSp.ntos e destes
780 inscrições pagas Os cargos mais procurados foram de Agent& PrevidenCiá.-io, Oficia'
Previdenciário e Agente Conlábil A Preside'1!e lembrou que as provas do COncursoestão
marcadas para o dia 1710612018 e perguntou quem tinha interesse de trabalhar como
fiscal de provas neste dia, 71 Foi informado que o pagamento da primeira parcela co 130
Salário sará dia 1110612018, no mesmo dia da Prefeitura Municipal. 8) O O,relor infcrmou
que não se concretizou a aplicação com o Banca do BraSii, o qual tinha oferecido um
Fundo Prevldenciárkl RF Crédito Privado, mas solicitou que os conselheiros analisassem
a pOSSibilidadede alterar na Política de Investimentos o Ar! 7Q, Inciso Vil, a!inea b que se
refere a fundo de Renda Fixa ou Referenciado Crédito Privado para 5%, limite este
imposto peja Resolução 3922. Explicou que esta alteração lem por objetivo poss;b:litar à
autarquia investir neste Upode fundo quando houver uma anállsa favorável a es:e lipo de
aplicaçâo Todos os conselheiros presentes manifestaram o seu entend'mento a respe~o
e votaram a favor da alteração sugerida O Diretor e~plicou que após as assillaluras na
presente ala e na nova Polilica de Investimentos, as mesmas seráo encaminhadas pelo
setor de Contabilidade para a Secretaria da Previdência, atraves da remessa do ":ovo
DPIN. 9) O Diretor relatou a análise financeira dos investimentos do mês de Abril ac 201B
ressaltando que os nossos investimentos estao respeitando a Resolução nO 3922 e
atencendc os limites da nossa Politlca de Investimentos Comentou que, não querendc

-.18 ser pessimista, neste ano não atingiremos a meta atuarial. No mês de abril :2018 fe~ou
-.19com um rendimento liqUido de R$ 398.703,38 (Trezenlos e noventa e oito mil setecentos,o e três reais e Innla e oito cenlavos) e um lotai de património liquida de R$ 84 728,183,17
51 (Oitenta e qualro milhoos selecentos e vinte a Mo mil cento e oitenta e três reais e)'
52 dezesse~e centavos}. 10) Os rendimentos apresentaram uma'ent ••bilidade. no mês de,'
,; .1.4728% senda que a meta atuanal foi de 0,6978%, deste mOdOficamos abaiXOda meta!
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JOEL FRAGA DA SILVA

ATUÁRIO MIBA N'1090

MICHELE DE MATTOS DALL' AGNOL

ATUÁRIA MTE N° 2991

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL-EXERCicIO 2018
ANO BASE CADASTRAl 2017

N" 0097/2018
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1 INTRODUÇÃO

Na condição de as •••• sona atuarial contratada para realIZar a Avaliaçllo Atuarial do ""erdcio
2018, tendo por base o cadMlro dos se<Vidore!; =bonaOoll no me,; de ~embroJ2()17 e Iegislaçao
"'Sente, passan-se a aprese<1tar os r""u~ados no p"""",te relalOrio ,e/""",tes ao Plano Pf9Vldenci/lIÍ<>
do MUnlCipio de CARAlINHO,

A Coosl~uiçtlo Federal (CF) ~eee.J que a previdência social 00 arasil e baseada em três
regllt1es o Regime Geral dO!Previdência Sraai (ROPS), o Regime de Previdênc •• Complementar e o
Regime Próprio de P'evdéncia Social (RPPS), Traia esta avall3ÇAo, do RPPS do Municlp", de
CARAZINHO, que é o regime previdenciário desli ••••do aos servidores públic:os com v!r>ctJ1oao raspectM.I
ESlaluto do Servido' Público e tem o ptopósilo de verificar o cum~ento e a gararrtia do equílibrio
financeiro e aluarial estabelecK.1o noart 40 da Carta Magna,

Esta Avaliação Atuarial respeitou as nOlmaS gera,s de contabilidade e alua"". eslabeleodas
pelo o..g;;o responsável pela orientaçOO. supervisão e O acompantlllmento dos RPPS Dentre os
objetivos des19 IraDalho esta O cumprrnento aos dispos~1\IOSda CF, a segui, 1r-••rlSCI"ItOS'

"Arl, 149.

~ 1°. Os estados, o Dis!fJlo Fe<1fJmJe os Municlpios inslirlliroo C01~ribUiç80,oobroda de seus
s6TVidoros, paro custac, em OOne!irJodestes, da regIffIC de prnvidftrn;ja do ql"l trola o AfI. 40. cuja
alíqoollJ não sará inferior /I da contrrb<J;çãodos wMdarns tituiaras de cargo (lfativo da União

AfI, 195-

& 5" _ Nenhum beneficio 00 SBtVO;oda seguridade social podarll ser criado 00 majorodo 00
estendido sem 8 connSf'O"dente foole de custeio !OfrJI "

"Art, 249 _ C<lm o ob,etrlO d•• assegurar racUlS<>Sparo o paçementa 00 proventos da
apostm18dori1l a pcns/jas conçedidas 00.'l rasp"c/NOS SI'l",idores •• seUS oopendentes, em ed;çlo aos
r"CUrsos dos respadivos lesamos, a Un.;lO, os Es/ooas, o OistriJo Fedeml e as Municlpios podf>ráo
conslllwr fur.aos int~ peJos recur= provcnitofltes de contribuições •• por bens, dim~os Ca/iv<lSde
quaiquer "aturoza, mediama J6i que disporá sobro a naluroza a adminislraÇáo daSSfJSfundos, •

Cooa Ente Federativo, seja a Unloo, o. Estados e os Muni<;ipios. seguindo a acJIonzação dada
pela CF, in'liluiu o s'W RPPS. ainda que nem todos os MunICÍpios O lenham criado, O Munidpio de
CARAZINHO mplanloo O seu Regme Juridico do Servidor Publico através da Lei Mun1ClP"1(LM) n'
007190 de 0410411990 11o RPPS lambem em 1990, refoonuiado em 2001 através da Lei Complllmentar
nO062101. eoconlrando-se lligente através da LM r{' 11512001 de 2711212007, e suas alteraçOes A
leg'Slaçâo municipal define que o RPPS do Município aleflde 0$ beneficios de aposentaaOlia, auxilio-
doença, salario-l"",il'B e salario-matemK!ade:oo servldor, bem ccrno pensáo por morte e aUlClfio.redusão
para seus d_fldenles

GESTOR UM • OO"SUl TORLA.~ AUOITORLA.SiS llTh'. • CNPJ G-<""1.195.0001-51
A"""'" P"" ••.• '"-Ms, 2~1. 50:!• POfI(l~ _RS _CEP904'0-006 Fo•• , (51)101),16.1
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Por "~a vez, aLe' n' 9.717l9a e as Portarias do MPS n' 402100 "403liJ8 estabelecem as
normas para 11organlUÇ/lo e o funcionamento dOll RPPS dos servidores pUblicos ocupantes de cargo
"f"'IIIo, bem eomo O servidor esta\li!l abrangido pelo 3,t 19 do Ato das Disposições Consl,tuc>cma'S
Transrt6nas, 11(I i>dmrtoo até 05 de oulutlro de 1988, Que oAo tenha cumprido. naquela data. o tempo
previsto para aqu"lição da esla/:l,idacle fIOserviço publico

Não obstante as e>agências dispostas 00 preer>chmento do DRAA _ DemO!lstratwo doe
Re5IJ~adoda Avaliação Atuanal. esTe'e1al6no apresenla',;l o que segue:

a) As Resarv3s Mat..-n<nicas. elobeneficios a conceder 11concedidos. do RPPS que dimensKlrI¥I'
OpaSSIVOatuarial posicionado em 3111212017,

b) As respectivas P'OVISOOSMatemállcas para 0$ posteriores lançamentos contaheis:

c) O p'''''' de custeio que 93'8nl'<3 o equ,lb,oo financeiro 11aluarial do RPPS:

d) O Parecer Atuarial conelus"",, conce'ne<"te aos resultados encontrados a li11 de onemar o
Gestor Pliblico. o Gesto< do RPPS 11os Conselheiros do mesmo. a respeito dos compromissos
11obrigações nmdamentalS <Iboa gestAo da Previdência Própria do Municio'" de CARAlINHO.

Os objetivos acima apresentados são para 0$ seguintes bene1icios garantidos pelo RPPS

1-Pa'a os servOOores

a} aPOSentadonapor 'nvalidel',

b} aposentadona compulsória,

c) aposen'.adOlia por idade e~po de contribuição;

d) aJX)Sentadoriapor idade

e) au.ilo:K!oença;

f) salilno-malemidade; e.

g} salario-familia,

11_ Para os dependentes'

a) pensa0 por morte; e.

b) auxilio-reclusão

A concessão destes está estabelecida na ConslituiçOO Federal, em especial no ar! 40.
",C1u,ndotodas as mod~.cações impostas pelas d~erentes Emendas CoI1.litucionai., as quais se""''''''
de parêmetro para simular o momento 00 benefício a ser Ç<)ncedido.A partir da simulaçoo da concessoo
do beneficio, em conjunto com as premü.sas apresentadas a seguir, se pode caiCul3, com grande grau
de precisa0 OS compromissoG futuros dO RPPS (reservas m8lematicas) e respectiva necess!Clade de
flnaocia11entc (plano de custeio)

,
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2 DAS PREMISSAS E DIRETRIZES ATUARIAIS

" REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO

•

•

8en&ficlos G,,'antidos pelo
Regime Financeiro'"RPPS Método'"

Aposentadorias paridade.
Tempo de Contribufção e '" ecc

~ Com~~ISÓria
osentadoria r InvaMez CAe 'UC

Pensa0 POO' Morte do s",,,,,dor CAeAlivo 'UC
PensA0 po<Morte do

Aposentab,::,~r Idade, Tempo CAe 'UC
de Contnbu "e Com u1Sll''a

Pans"'o POf Morte do CAe 'UCA osenlado ~Iidez
Au~llio-doe a "SOllán(H\'1 atem idade " .
Auxilio-reclusão " .
SalalJQo-familta " .

("Regime Financeiro
ReC =' Repa~o de Capitaisde Cobertura
RS ~ Reparbção Sim,,11!'S
CAI' =' Cap~alização

I1;Melodo de Financiamento
pue = Crédito Unilario Projetado

2.2 PREMISSAS BIOMÉTRICAS

Parâmelro
Hbua IBGE 2015
Tébua 18GE 2015
TábO<lIBGE 2015

varo Vindas
Do " rio ru de S<'lVldores

N~ considerado

2.3 PREMISSAS FINANCEIRAS

Premi.,." Financel,a Parâmetro
Taxa I<eal de JU:~I~~:"dal~açãO e 6.00%

desc.a I ao ~
Taxa de crescrnenlO real das remunera S 140%, Taxa de crescimento real dos rOI/entes NAoadolado
Indexador da PoIllica da In\l1lSl,mentes INPC

Fator de Vai<)rReal das ~:unerações 00 longo

"""do tem
Fater de Valor Real ~~~oventos ao longo de 100%

GESTO!< U~ _ CONS(Jl 10!<IA & AUDITORIA SiS LT'DA • CNPJ (1<.531.'951000' .51
A_. """"'0 At.o•. ,M<I.,,,.502. Porto .••••••••.••R$ - CEP lllW10-006_Fone. 151):!OlHa2'
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3 DA BASE CADASTRAL E ESTATíSTICAS

3.1 SITUAÇÃO DA BASE CADASTRAL (POPULAçÃO SEGURADA)

• ~

III

•

Os dados dos serWlofes at""",. inativos e dos p<lf\SioOiSlltSdo V"""'~ ao RPPS de
CARI\ZINHOforam fomacidos pela Administração Municipal.analisados quarrto ao CO<"I!eúdonecessaflO
e a conso;lêOCIBdos mesmos. Após a arláb"•• e sanadas todas as falhas, coflSlderOu...e q•.•• a base é
confiavel e sufociemepara ~ alcança' os objetlvos do presente estudo awarial

3.2 PERFIL DA POPULAçÃO SEGURADA

A população de serv,dores segurados do RPPS de CARA.ZINHOa segu,nle d>sl,ibuiçao nos
iJltimos 3 anos:

A.oor;e.ntaoos
Pen$<Ol"li$laS,=,
lIi.iiaÇIP ('lo)

Tabela 1- Quantitalivoda População por Segmento

,~ 31r;~5,,~
;~

'""";,w;:- -

•
Estes quantolalivos demonstram que não houve ingresso de IIO'.'OSs"",odores. a""ndO

aMlisaoos OSdados na base 31/12!2017, quanto iI proporção de eada segmento no grupa total resultou

neque segue

Para melhor Vlsualtzllção. apresema~ a seg<Jir,a mesma informação acrna. mas agora em
fOlTT1ade gr3!<;0.Deste modo. p~ le, uma melhor d,meflS~ dOSatuaiS comprom,"sos do RPP$, os
quais <lef,n,raoas reservas. plarlO<Iecusteio li p~rlO de amortiZação dos défocitst<knicos onu!Xlos deste

grupo <Iepessoas

AJJ••••anatisar O'l<lados das tabelas acrna, observa-se que os atl\/os l"Ilmsentam 51.22% (!O
grupo total. enquarTto que os inattl105 e pensionistas representam 38,78%. Quando se al1lll,S3 a
proporção de ativos por aposantados e penllionistas. que influenciara d,retamente nos cu$lOSatuar~,s e
ro equillblio f,nanceiro e atuarial. constata •••.•que é de 1,6 pa'a cada 1. respectivamente. Esta relaÇào
ativos I inativos é bahzadora pma a saúde do FundO e, um número mínimo considerado ace~iWel para
essa relaçãc segundO a SPPS I SPREV I MF via OInd,cadof de S~uaçâo prevo:lenciana é de 2,86 ativos

para cada 1 Inativo do RPPS

,
GES.QI< \JM • CQNS\Jl fOR'" ~ AVOITORlASlS l m".. CNPJ 04.531. '9510001-51

A__ P_ ",,", 26"""" =_p",,,, "'ey ••• - IlS . (;EP """'0006 - F••.••.I"' I 3(11).'a"
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Gra!'lco 1 - Relaç;lo Ativos I In<rtivos

Relação Ativos li Inativos

Grilfico 2 _ EvOlllÇão do número de participantes aposentados 9 pensionistas
vinclllados ao RPPS

GESTOR UM•COI<SULTORtA & AlJonORlA SlS LTOA-• CtlPJ 0'.~l1 \951Ol1ll1.57
A""l><l. Pr0l1l>io""""'"' lll54lSill. m .!'mO AIe9'" - RS - CEP 9(411).00(; - fORO:(~1) 3013.'52'
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3.3 COMPOSiÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL CA POPULAçÃO SEGURADA

.Tipo

A;"N'"
APOSENTADOS

PENSIONISTAS

TOTÀl" ."

1173

O",~
1,916 -~,'"''

•

•

Ne tabela acima se destacam a part~ dos aposentados e pens>oois1a5em ,e'ação ao
total dos salar;os, compreendidos estes como remunefaçOes e prO¥en!OS,eooeociar>do Que esles
partlCoparnatualmente com 39,66% nOtotal. o que impacta "" !Qrma importante no plano de costeio

Para ma'" e\lldéocia e COlsideranclOO allJal plano de custeio Que é de 77,50% rIOtotal
considerandO-se para talo custo norrr.al e especial. e as bases de cálculo da contribuição, tem-se:

Tabela 4 _ Comprometimento AposentadoslPenaionistas

, ' .""Ren"I~""pt05 {RSj-
" ..•• --,

3151;802,69
',763_7~1,38
310 '67.21

~;ng.~sr.~8

F"", evidente Que atualmente os proventos de aposentoooria e pensão <!OSservidores
representam 64,1Z%. enqllanto que O plano de custeio total é de 77,50%. Tomam evldentes e-1e!
rE'rcentualS a capacidade de capitallzaçâo 00 RPPS, leOOoesta como "fetaf maiS mportante para O
Principio Fur<!amemal da Eool'\Ol11icidade no (;e\O< púbico Quanto maior li> a capacidade de
capitalll:~ do s'stema, ma",' seré a economia do Enle em relaç;1oaas compromISSOSIkJturoscom os

Sef\'1<io'esVlRCuladosao RPPS

"
GESTOR llM _ CONSULTOR'~ & ~llDITORIA s.'S LTUA - CNP,I!lO 53' ,S5lOOO1_57

A.".,;~. P.<>l""" ANe>. 28&11$0",so;1- Po<toAIeg'~ • RS •GfP !IC4,1l--0O6- fone /5\) Jll~a-'8l'
E.••.••lI."""",~",um.""",.1l< SITE."""" !l""""",,.OQOl'.bI
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3.4 ESTATíSTICASDOS SERVIDORES ATIVOS

••••/. Tot11
1'73

R$3.155802,69
1'1$2.797,72

215

""H
"'""

Tabllla 5 - Estatísticas dos $&rvidore!l Ativos

";"'Jl;:,~etllln~'',,,",.• uÇpIla,'_y_
874 299

1'1$2253.605.55 1'1$90>997,34
1'152576,72 R53.016,71

" "7, 71

M "17 17

M "" "" "

OlsÇ'il>lil1'iilçlQ':~

Quanti<lade de seMdo<es
FOjha Mensal

6enehClo MedI<' Mensal
IClade Mlnima AlUal
Idade Mà>:ima Atual
Idade Media Atual

Idade Mlnlma de Adrn,ss/jo
Idl>de~",ma de Aom,ssoo
Idade Média de Adm ••s3o

Id'<le Média 00 Aposentatlona PrO;etad3

Tabela 6 _ Di'5tribuiç.áo dos Se••••idores Ativos por Faixa Etária

tnrmi5;'Ç;;;:W,Jn2lYalO'/::j(- .i@ih-'%i--;Ç Po~-!Jir, 'êiF~i,,;é
A!,,25 13 1,11'l1.
26 a 30 76 6,48%
3'a&í 174 1483%
$ii4Q 166 '5.B6\1o
41a45 167 '424'1.
46a 50 240 2046%
51.55 ,00 ,4,,5%
50a 00 lJ.9 7.59%
61.as 49 4,'6%
66075 13 1.1'%

Aom. <le75 O 0,00':>1.

.""" . 1113',..100'lió ••.

•

Tabela 7 _ DlstribU'ç:i" dos Servldo,es AtIvos por Idade do Admissall

'"'",w
'"'"n
",,,
o
113 ".

.w.;;".I:..co\~..':..._.,.........., ,lnte ••••;i!<lf'

Até 25
26a30
31336
36840
41.45

"""5,.55
%.00
61a&5
66a75

Ac.ma de 75
_1$1-'1

•

,
GESlO1'lI!'" _CONSlJt TORI'" & "'lOTORlA S/S l TtlA • CNPJ 04.~)1.1ll51OOO1-'1

A_"' • ..,.",."," 111.•••••21\S4.'''';. m- P'"'" Ale'O'. - f<S • CEP 904 11WOl:\• f""" (51) 3'J1l- \521
E_.: corr.iIlo@ge$tO<VT\.COI".lII SITE:_11"'''.''''.''''''' tio'
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Tabela 8 _ Distribuição dos servidores Ativos por Faixa Salarial

In""""lo ~
AlI!R$ 1.760.00

R$ 1.760,01 alé 3520,00
R$ 3 52001 &lé4.4oo,00
R$ 4.400 01 alé 5.531 ,30

AcIma doe5.531.31

T<ll;I;r

n

•

GESTCfI UM • CONSUI. TORiJI & AUO<TOR'" SiS !.TOA • CNPJ 00I.~3t 18>1000'-57
A_' PnllOa>' •.••••••.2a~ •••I. 502 • PorIO1Ileg'" • fl5 • Cl:P !lOoI,Q..006 - Fo•••. '.51) :lO\:l-1ll21
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3.5 ESTATisTICAS DOS APOSENTADOS

,~
RS477578,92
1'1$.3'21.43

"""

."
R$t.763.787,38

1'1$2,955.74

"""'

Tabela 11 _ Estatisti<;a!; dos Aposentados

• Fqmíi>iÃit'_._

."1'1$1286.208,46
R$2.790,M

"""

• ,Dh'<:IÍ<UiI"",ã<l:'
Quan~~ de$eMdores

Folha Mensal
Bene~cio~;o Mer,"",'

Ida"" Min<maAtual
loeoo Màxima Atual
Ida<Jil Mê~a AtUllI

• ,liitenlall> ,,:"

At~40
41345~.~
51355
56800
61885
66875

Acima de 75

Tabela 12 -Aposantados por Falu Etaria

- • f,..,q;"ênçi.r.
2£12%
40,55%
25.73%
3,91%

358%

'"'""""

Tabela 13 -Aposentados por Faixa de BenefICio

_",leria'"
A1~ 1'1$'.700,00

1'1$USOOt até 3 520,00
1'1$352!l,Ql a!é 4400,00

1'1$4.400,01 atê5531,30
A/:Jma de 5.531.31•

• "Froq:ijl'nof
3S9N
52,77%
10,26%

lahela 14_ Aposentados por Dependentes
.,P- -

Sem dependentes
Com , d<lper>det>le

Com 2 ou maIS depe>lClentes

~, "-;l.•,tal':, ."'.

GESTOR UM _OO'lSlJlTOflIA a A\!DITORIASiS L"TOA - CNPJ OO.~1.1951OOOt~7
A.•••""a. PrnI.'IOooM'eS. 285-1'•• 1. ~2 • Pono Aioq"' • RS • CEP _,MiOO. F_, {51) :101a-luZ'

e4n"', oonl.,~t","".""".br SIT(- ••••••••••..g."'<>rum.OQ(I\0'
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3,6 ESTATíSTICAS DOS PENSIONISTAS

Tabela 15- Estatísticas dos Pensionistas

-ol!>crlmir\.a~o
Quantidade <lese""dores

FOlha Mensal
Beneficio MMio Memal
Ida"" Mlnima AlIJai
IdaDe Maxi",. /\lua!
Idade~ia A\ulll

""RS161970,46
R$2.61970

"'""

••• ""b""

'"R$48196,75
R$1661,96,
""

, -ToW-

'"R$310 167,21
R$2,140,B3,
'"~

48B4%
33,33%
8,53%
3,8B%
5,43%

SHOO'hi.! ,

•••• I>cia
\7.05%
1,55%
1.55%
1,55%
543%.-'.>0%
27,13%
2713%

-.;;f8

""",,
@29-\" ag;; _

, \Mo>ritalO

"""~'"41.45.,,~
51.55~.oo
61a65
66875

Aarna de 75
',~._ - r.w.t

GlSTOR lft,O • co~unQll'A & AUDlTOIUAS/S L"""' ... ÇOlPJ "" ~31 ,951000'.57
A''',,,,,,, Pwc","" """", 28S-1/<aI.502 • Porlo ~'" • RS - GFP 9C",(]..006 .. f","'- (~1~3013- 162\

E....,'" cotIla!O@gM'on.<Tlcom,bo" SITE- 9O"O/UTl_com.br

Tabela 17 _ Pensionistas por Faixa de Beneficio

1M••••••«lo':

AI'"R$ 1760.00
R$ 1 700,01 até 3520.00
R5 3520,01 até 4.400,00
R$ 4400,01 .1,,5531.30

AcJma oe 5.531.31
_,7 ,::::.<\1 i 'Totk .~ ,,;y:~4f,f:é'fí~ 1 - Mbr! .!~~ I

•
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4 DA APURAÇÃO DO RESULTADO ATUARIAL

4,1 INTRODuÇÃO

•

A part~ da l!eflniçAo e aplocação das Premissas '" Diretrizes AllJaria'6 apresentadas no nem 2.
da apllCaÇàodas /ilm1u~s matemlllicas constantes na Nota Técnica Al..arial deste RPPS. sobre a base
cadastral recebida do Ente posicionada em Dezembr<>'2017. passou-se a mensurar as Reset'<as
Matematicas que fepresentam, rI3 sua totalidade, (I passivo atll8nal do RPPS. Este passivo, Quando
comrontado com os ativos do Plaoo _ que s30 as reservas finar.cell'as, bens a dirertos - resu~affiO em

superavrt. di!flCll ou eqllillbno do Plano PrevidenOOrio em estudo

4.2 RESERVA MATEMÁTICAS

A Resel\t8 Matemática 1<;tal calculada sob (I regome de capitalização divide-se em dois

grandes grupos'
a) Reserva MatemMka da Beneficios a Conceder _ RMBAC Liquida' resu~a da equaçOO

entre o Vak>rAtual dos Beneficios Futuros (VABF) e o VakJr Atual das ConbibulÇÕe'5Futuras

(VACF) do grupo de SalVidof'9S AtivO!!

•
VA6F (RMBAC}c

VACF. Adm (RMBAC)'

VACF _5erv Ativo (RMElAC)'

Resu~ado

245541,638.58

(44310698,97)

(26.958942,96)

174.271.996,64

b) Resef\la Matemática de Beflefici05 Concedidos - RMBC Liquida: resulta da equação entre
o Valor Atual dos Beneficios Futuros (VABF) e OValor AI...a1das Contribuiçoes Futuras (VACF)

do grupo de Servido'" Inativos" dos Pensionistas

(1,89486401)

(1 152848,68)

21l2.63S.'}(I2,09

28569095\,08

VACF. Adm (RMBC):

VACF. Se'" Ina'- (RMBC)'

Resuttado

Tabela 18 B _ Demonstrat;.,.odos Valores de VABFs e VACFs

"'REFERÊHÇI~'

VABF (RMBCC):

u
GESTOll UM • COf./SUL TOIl\A & .IlUOHORI.Il 5/5 lTOA .. CNPJ (101,531 1950'0001.51

••••_. Prol""" ~ •. ,85-1•••••• !001• Porlo 1lJ<1"' ~ - CfP 9O"o-wlI. f_, \5'1 30,:;'\51'
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REFER;:NClAS:

=
\ I•

174.271.996,64

282.643.23840

456.915.235.04

53123256,96

(2.626.3224 1)

82159002,19

324.259.296.30.

Tabela 19 _ Apuração. de R""ultado Atuarial

RMBAC (VASF - VACF) "1

RMBC (VA8F _ VACF) (2\

RESERVA MATEMÁTICA TOTAL (liquida) I'. I'"

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A RECEBER I"

COMPENSAÇÃO fiNANCEIRA A PAGAR ,'>
ATIVO REAL DO PLANO PREVIDENClÁRIO ~l

RESULTADO ATUARIAL (Déficit a Amortizar) rr-,,"'."I

a) Aplicaçào de U!TIPlano de Custe", Inadequado quando da irlSliIuiç!lo do R.PPS;

b) Atraso ou falta de repass", das contribuições inslrtuidas .,." Lei;
c} U!,lizaçao dos re<:ulSOS~nan""iros para outros fins. Que n!lo os p'ellide<lci<lrios:
d) Aum""tO$ saia'''''"' pa'a OS segurados tIOPiano Pr"Yi<lenci<lrioacima da inflação e superando a

p,.,.",ssa d", crescim..nto salarial em anos amerlof!;l$:
e) Rendimentos das aplicações e investmentoS dos recursos f,nancei'as do RPPS a1Jaixo do

mínrno atuarial esperado (meta atuarial):
f) Ingresso de IlOVOSservidores sem a d8llida compensaçào finance.ra pre\lidanciária:
9) Promoções e illCOfPOfaÇÕI!Sll" I13.ntagens às véspera. da aposentado"a. Slll11a proporcional

cap~aliZaç!lo 00 ••• tema: e,
h) Base r;allaso-al incomp~, pnncipalmenl<! em relaçào a ,,!lo inlonnação do tempo de

comnbuiçâoiserviço ant2fiof à nomeação no serviço público.

GESTOR UM ÇOOS<.!lTOllIA & AUOIIORIA SIS lTD.A • CNPJ (l4.~~'. ,%1000' .57
A_td.Il'f"'""o AMo" 2BS<."'" 502 _Porta ~ RS. CE!' '1041Q-we • Fu"'" 15\) 30' ).-'8"r.."... """'•.~ """' Di" SITE:: WNW9"<1""""."""'.'"

'~'RMBC: Reserva Mat.,."atica de Benl!ficios Coocechllos - Liquida

Na tat-ela abaixe está o.ReSiJhado Atuarial ",lati"" á Avaliaçllo Atuarial 2018

'''RMBAC: REoserva MatemátICa de Benl!fic",' a ClII"IC'lder- Liquida

o fesuttado acima apres""tado evidencia o. déflcit do Plaoo Previderoàfio do RPPS de
Municip;o de CARAZlNHO. cuja origem M deu, p<ovavelmente, em razão de um 00 mais doS seguimes.•-

4.3 RESULTADO ATUARIAL

Na ~em a segui, se apresen'.a o. Resu.ado Atuarial. representada pelas ReselWS Matematicas
lIo.uodas em coofronto com os ativos elo PlanQ, senda este !l!U11aadicionada (lOS saldQ!; deveoofes dos
parcelamentos de cletJitos ao RPPS de~idamenl" at..alilados iI DezemtJrol17, conforme Termos

vinClJlados às Le1s Municipais n' 7_8~i2014 e 8.13712016

•

•
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r~RESERVA MATelAATICA TOTAL somatório da RMBAC e RMBC liquidas

"COMPENSAÇAO FINANCEIRA A RECEBER: valor eslimado de compensação financeira com o
RGPS, de que trata a Lei Fedeml n. 9.796, e de acordo com a Portana MPS n' 40312008 Para o
presente esllKlo lo; utilizado o percentual de 10% do somatOOo dO VABF (RMBAC .• RMBC), de
acordo com Oart. 11 da ,e(erida portaria, uma vez que a base cadastral da popu1açAo segurada noo

apresentou o tempo de vinculo ao RGPS

<''COMPENSAÇAO FINANCEIRA A PAGAR valor estimado de compensação f,Mm:eira com o
RGPS. de que trata a Lei Fede<al n' 9.796, e de acordo com 11Portaria MPS n° 40312008, tendo por
llase o numero de se/Vldores exonerados do Ente, desde a instituição do RPPS até o momento, suas

remuneraçõeS e o periodo de contribuição

<"'ATIVODO PLANO PREVIDENCIÁRIO valor da reselVa financeira acumulada alá 3111212017,
somado aos saldos devedcres dos parcelamentos de débitos de que tratam as Leis Mun>c;ipals n'

7,82612014 e 8137120'6.

lr:RESULTADO ATUARlAL: valor resultante da apuraçao do resuUdo que indi<:il um defidt atuarial
do Plano PrevidenC'áoo. qll!l nece58~a ser amortizado de acordo com ~ l' do Art. 18 da Portaria do
MPS n° 403108 ou cobeno ;ntegral",ente através de aporte de vaklres, dação em pagamento 00 cessêo

de créditos

4.4 PLANO DE CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

A partir dos resu~ados encontrados e apresentados no <temanteOCM".passa-se a estabele<:er O
Plano de CustelO aóequado ao RPPS dO Municip" de CARAZINHO, como sendo O sufo:;iente e

n~sa"" pa'a a manlIl~ do Equilibrio Finil11ce1roe Al •.•••riat

o referJdoplaOOde custeio do RPPS está compCl$toda seguinte fonna

_ AlIg~Qta Noonil: """" correSj)Qlldente as necessidades de custeio do plano de beneficios do RPPS,
atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros e método de fLnanc;iamentoadotado, refe;ente
a periodos compreendK!oS entre a data da avaliação e a data de inicio dos benefícios.

_ Aliguota Especial (Sup!emen\¥): vaior correspondente as necessidades de ClJstelO,a",arialmente
calculadas, destinadas 11cobertura do tempo de serviço passado, ao equaciooarnento da detds gerados
pela ausência ou insuflciénci3 de allqualas de contr'buiçâo. inadeq~ da metodologia ou hipóteses
atuariais ou outras causas que ocasiorlararn a inslJficiênc;,. de ativoS r>ecessários às cobertu,as das
reservas malemabcas pr••.••1d••ncüirias;

Atualmente a contrbulçaO OOl11lale especial (suplem••ntar) eslao dispostas da !le'9ul'rte forma

na \eqis"";ão Municipai

"'"Contribuintes: AUQUOTA LEGAL VALOR BASE DE CONTRIBUiÇÃO

venemenlo~ ao-*"" peIo••••tive&".rdOOdocargo

11.00% an. :l4 ~& "",.ocl<lo<laSvantagensp.",,,"otria' perm.o"""k<I

servidores Ativos Cu&\oNormal ~,' e>la~ em•••.""" """""""'" deCII1•••. """\/'<lu.l ou
11007 <10m••• ....,,~"" _ n.oIu'•••••.~ ou

GESTOR UM _ CONSUl !ORIA & "UOl'fORIA SiS LmA. - CNPJ Q4 53\. '9~1.51
,,-.co P<otiI>'QA.I\<e>~B54"'••• la w,! _Port<IAIeg'" • RS - ct;? 9O<10--W6 • 'o"'" '51) 3013- ,"lI
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I I

1,92%

29.oa%

2,00%

33,00%

,

50,60%1

33,00%

50,60%

83,60"4

%

e o aquilibrio fiM"""'ro" atuaria;'

nlo I'rouvesse o dM"cit atuarial
rl3nciamento do refundo deflCl em

azo remanescente quarlClo ;"stituido
m 4.3, sem ""'Ce$sMa a seguinte

J ()oi 53' 1~5IOOO1-sr
!J.OOO• F"",,' (~II :lI1:1-1~21
orum """'.l>o'

icado pek:I RPPS de CARAZINHO
equ,ibrio r"'''''ceiro e alua,."I, em

PPS a Pleservaçâo do equillbr()
lCle<1te para fazer !Tente as despesas

com as demaIS _ compensação
ve sef sufICiente para paga' os
S"'9eOdo a ••.•9u;r, C""'pre esta

~-
PftI"8'ltos" <IaspengOêS~ue "u""" o li'niW

doDrn P"'" •• ~ de doenças
_ par> os beoellci06 do RGPa """

21""'"'- "OcaCFrespedrY_

art. 34 d. P• ...- "'"

"'- 11,00% ,., m,bomo(0<1O

InativolPer>s 'omsta Cus", N""",,i l1S107 -,.
tfNmoo<lOS 1S e do S

u._ art. :l4 da

C""o N"""",
,.,

Ente PubllCO_ IW07
Sobre. foll>a

Empregador «- art. :l4 d.
Cu'lo ,.,-- 115/07

O art 40 da Constituição Fedaral, que determina aos R
finar.ceiro e atuarial, pressupõe qoo o conjunto de receitas SEja sufi

• ao Ioogo do tempo, A receita contributiva, quando combinada
finaroceira p,,,,,idencilina e receita financeira (capitaliZação) _ de
benefiCiOS atua •• e os futuros Desta forma o pia"" de cusleio
delerrnUlação COI1stijucionai

Custo Noonal das aposemade<ias e pem;oes

Custo Nonnal dos demais befleflcios • art, 42 da LM rf' 115107

Custo Normal da Taxa de adfTünislração - ~ 2". art. 40, LM n" 115107

CUSTO NORMAL TOTAL

O cus!o normal tolal acima sana sufICiente para o RPPS,
apontado 00 ~em 43 deste relatono A legislação em vigC>ralJtoriza o fL
35 OrlOS,atrav~ de aliquota especial (suplementar). respeitado o pr
arlteriormente Portarlto, para amortizar a défocil apresentado 00 rte
aliqoo!a especial (suplementar);

• I Custo Especlai para amortização do Déficrt Atua'

Agora o Plano de Cus!e", do RPPS ""lá completo e gar,mt
com a seguime composição;

Custo Normal

Cusla Especial-Penodo 2018 até 2044

Custo Total

O piano de custe", lOtai aqui apresentado nlo é pral
Ponarlto, para atender" leg'sLação vigente e cumprir o requido de
especial para o Cuslo EsOOCOlI.sugera-se o segu",te escalorl3menlO:

I
Aoo

I
2018

2019

GESTORU~1• CONSUI.TORIA& AUDITORIASJSl TOA.,_CNP
A••.••'d. ProlasooAlveO.2ll54'•• ,. 50, . pmo Arer!"'- RS . Gl-!' 9001

E-ma~'oontilto@-,orLrnoombr SITE www.g•• t
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'"" "50
2021 50,50

"'" "'" T 52.00

Uma lIf!Z.amon~ todo O deficil atuana!. Oqu~;, previsto para o ano 2Cl44. o CU!to Especial
não mais sera necessilrio. perrn<lr>ecendoapenas o Custo Normal

•••• PROJEÇÃO DAS FUTURAS APOSENT AOORlAS E PENSÕES

Com base nas infOOl"laçOOscadastrais elos senndores. Iomeeidas pelo Ente, procedeu-se a
.mutação dOISprólcimos beooflclOS de ~orias e pensões a serem concedidos Tal projeçâo ~• em consideração a idacle atual elo segurado, a idade projetada de aposen1adOfia, o lempo anterior 11
nomeação (Quando Lnformado)a, para as penSÕeS.a prolJ.ab~idadede morte dos servlckm,s.

Tabela 21 _ Proj~o das futuras aposentadorias e pensões

.~'I>OSENT~E'~~:

iACtBl\.lLAOO""

'''' O '" 2073954.59 64.12%~." ." 287530.77 2.300.520.73 72.89%_ ..~, , 'H 10717.57 2.434.705,58 73,2~%

mo " ~ 112948,27 2.581.737,13 76,56%

M" '" "" 3356.2.51 2 651444,63 n.54%

,on , "" 29,869,34 2.718434,20 78,40%,~, ,
"" 4.000,50 2160492.77 78,52%~, O '" '.00 2 7GG139.87 78,52%

~" " m 13,2,944 02 2971271,64 82.2()%

• 2026 , "" 9,'48,30 3022017,75 82,44%

,on " OH 44809.04 3,'OO,1~,O3 83,55%

~n , "" '00 3.152562,92 8J.5~%

~~ , '" 15570,35 3213470,58 ~"",,~ , ". 0.00 3258459,15 ~"",ro, " '" 40064,53 3344142.10 85,11%

= • '" 13,369,79 3404,329,88 8544%

m, ~ '" 11().OO3.ll4 3.581994,44 8816%,= " '" 79299.35 3691161.n 90,10%

2035 " "" 129.131.57 387100955 93,21%

"" " ,~ 59007,09 3986,144.21 94.133%

m' " "'. 124239.46 4166 189,69 97,54%

Ao •••.•analisar as projeções acima, evidencia-se a evolllÇão 00 numero de apo!oenbdos e
pen~lOlli5tas nos próxrnos 20 ar>os.com a respectiva folha de pagamentos mensais, projetadas com os
valores atua,s de remuneraça<J A'I)a!m,mt" ("no base 2(11)" loIh" d" pagam"mos dos aposentados ••

(;l,SlOR uM . CONSUl TORI" & AUOITORIASIS lIDA .• C/<PJ !)oiOJ1.,.5!COO1.51
A,onId. ~ AM!<, 2BW""I. 5(1:/• PnrIO~"'. Re _CEP 9()01CKlOO. F"",,: 1511301"'8.'

F••.•.•••.."... ••o@gesl"""'.<:or'1t>r SIT~;_.'l~""""".cM'Ib<
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penslO/listas do RPPS representa. 64,12% da base total de contnbuiçao, evoluindo para 97,54% em
2037. corlSiderarõOOqlJe as pesS03S ~ão soIic~ar &eIJt>enefício de aposentadoria ao se elegerem a uma
das regras mais vantajosas de beneficio. No aneXOVI estão OS1lOOl8Sdos futuras aposerrtados

4.6 PROJEÇÕES ATUA.RIAIS

A partIr dos dados cadastraiS. do plano de custeio do RPP$. das ocorrências probabiHslicas de
l'IOII05 befleflÇ.lOSde aposentadorias (voluntárias ou por invalidez) e pensOes, /01 possivel construir uma
projeçãO anual de receitas 11despesas par;.Ium periodo de 75 3flOO,apresentada no Anexo IV,

4.7 PROV1sOES MATEMÁTICAS PROJETADAS

Ter>do por base as Reservas Malem;iticas posicionaoas em 3111212017 procedeL>-se a
pr<lj~o das ProviaM Matemáticas PrevKleoclâna'. TaiS Provis6es eslào apresentadas no Anexo 11,
para q<.>esejam procediclos OSragistros COf1tabelSobrigarorios. e projeladas no Anexo 111.T80sprojeções
s"""rao, caso os gestores do RPPS entendam como necessério, como base par.! a contabiizaçao

(atual<ZaÇâo)mensal elasf'rov,$ÕeS Malemálicas Previdenciárias .

GESTOR UM _CONSULTOR'''' S Al.OITORlA S!S l TDA - CNPJ 0<.531 19M1OO' _57
",,,,,"id' ?fol_ """",, 2S~1$ola 502 • P","Jl PJ9llre _RS • Cl'P 9Il<1iJ'-OOO- F_: 15') 3(11).'82'

E:-mlIJ.",,",",o@~.oorn" SITE'"""'" 9é"orum combI

"
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4.8 HISTÓRICO DE RENTABIUOAOE 00 RPPS FRENTE À META ATUARIAL

~

i I

TomanOO-se por base as mrormaç6es cooSlanles nas ú~imas avali3ç6es at\!anals do RPPS
enviadas à secretaria de Politicas de P'ellidérlCla SOCléIl,atraves do DRAA - Demo<1slral,,"ode
Resu~ado da AVlItiaçâoAtua'ial, fel-se O comparativo com a Meta Aluarial disposta na PoIilica Anual de
Inwslimenlos (PI), Com relaçiio aos rendimentos, indexador e taxa de juros, coIeIolHe nOS
Demonstrativos obtigal6<ios do RPPS disponiveis pa,a consulta pública na iXlgina da P,evidér,C'a Socill!
na Internet Para o exerc",'" 2017, utliLrou-se aS ;nformac;oos Iomecidas pelo Eme, as quais, em
conjunto são apmsentadas a seguir:

Tabela 22 _ Historieo de Rentabilidade X Meta Atuarial

,DATA6/1Sf. llatOIIlIENT.01M)

• 311121201S 7.450,619.47

31!\2I2017 7471476,71 11,09 ,,~ '00 8,'9

ACIJIolUlAOO 14.922.096,18 ,,~ 21,16

Gráfico 3 _ Rentabilidade X Meta Atuarial

Rentabilidade)( Meta Atuarial

61466,1O.HI5

82159002,19

•
4.9 ANALISE COMPARATIVA00 RESULTADO ATUARIAL00 RPPS

Confo,me determina a Pmtarlél MP$ n' 40312008, no seu art, 16, procedeu-se a aná:,se
comparativa das ;l~,mas avaltaç6es atuariais do RPPS de CARAZINHO, chegando-se aos sBllu1ntes

p"n!imetros
DA DA.,

'A'iAUÂ (..0
31112'2016
3111212017

A parl;r dos dados acima. pode-se evicl<onda' a evoluç.:io do RoPS no SIIUobjetlvo de cap~al12ar
reCUlSOSpara pagamento dos beneficios sob sua gest~o_ Em 31/1212012 o HPPS "p'eUOl'lóo'"

GESTOR uM . COI'!SUl TORL/\ ~ AV04TQI1iA S1S cTUA • CNI'J 00<,531 '95/0001-57
A_Ida ProI""'o ••••••••, 28Soi•• l. S02 _Porto Al9Il"'. RS _CEP _l[H)Ql;1 Fo'" 15') :101:1-'82'

li:-ma" ronlll'.o@gesl"""",,"""',Df SITE:""", g<'Ol""""",com br
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13.36% de cobertura flnanama para SeuScompromissos (Reserva Matemática Liquida) Na presente
aval"'çoo li cODel1ura f'Mnce,ra atingiu 17.98%, $ugenndo que o Plano de Custeoo. bem como todas
as pr\lm,ssas atuariais adotadas nas ultimas a~aliaçOes dem<;01s1ramaderéllCia ao ef..,lJvamenle

=mo

4,1G ANÁLISE COMPARATIVA 00 PLANO DE CUSTEIO DO RPPS

Neste ~em apresentam-se os CllStos atUan<l05do RPPS do Munocjpio de CARAZINHO
referentes ao ullomo exercício e do exercicio alual:

•
3111212016

31/1212017

2~,47

29,07

'.M

'"
200
'00

•

Como se pode v1sual'zar na tabela acima, os custos atuariais que compõem O Plano de
Custe>o do RPPS oscilaram nestes dOIS •.•""reicios avaliados. Este comportamento evider>eia
principalmente li composição do gn;po. em relação ao nUrne<ode servidores e suas caractl'!rlsl>cas
coofOfllle l!emonstrado nO rtem 3, bem como a adoção da mesma metodologia de cálculo no pertodo
analisado .

C',ESTOl< UM . CONSOA TORIA'" AUDITOR'A SIS l TOA. • CNI'J DoI.531. 19510001-57
A""""da Prol""'" AI\I@<,28~. ~l ."«la """9'. - R:>_CEI' OO<l0--0tX\• ,,, •••,, (51) "301"-"'21

E-mail: a>ntatoG_""'".«>m.tI< 51TE •••••••••.~ «>m ti<
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5 00 PARECER ATUARIAL

A presente Aw.ação Atuar~1 tem o objetivo de dimensionar a s~uaçêo hnancelro-alua'~ do
Plano Previdenciàno do RPPS do Município de CARAZINHO. de acordo com a metodolog;a, hIPÓtesese
premissas crtada$ anteriormente. OI! ,esultados eocontrndoo resultam de projeçOes Muras baseadas em
hipóteses, P"'àm8\ms de cllCulo e c.rrterio$,ntemacior>almente acertos, e dimenslonam os CUS10S e as
Provisões Matem;iticas do Plano de P,eviden6aP'lO, ateooenllo a Portaria MPS nO 40312008. que

esla~ece OSpariimelrus técllico-aluarials para a realização deste l.po de estodo

A base cadastral <;IilOzadase enCOl1tracom bom nivel de informaçào. p<opic;arldo Um3 analise

do sislema de prevrlêncoa com boa margem de confiança. A ",ferida base !oi tratada nOque tarlge a sua
con$istência, dadoS fa~antes!oram complementadoS pela AdminiatraçAo MunICipal, o que p<Olliciooum

bom tratamento eslatislico

Os re••••itadOll er.conuados eviderICiam um desequilit>rio ,mporta"le no RPPS de CARAZINHO.
or>9,na<!o no serviço passado Tal desequilibno (déficit) está recebendo o tratamento a<lequadO
(equacionarnenlO) alf3Ws de aliqoota especial (suplemel1tar), ainda não totalmente ;mplemen'.ada na
Legislação Municipal O defoc~~ncontrado tem .ua origem na combinaçllo de alguns fatores importantes.
os 'lU31Sforam elerlCados nO ~em 4.3 acma. A ",plantação <:laconlnbuição es~ (sup!em~n1ar). tem
por oblellVOg3",nti, a estabilidade do RPPS de acordo com os fiuxos Muros de pagamento de beneficIO
Eslas conlnbYçf>es es~is part!u",rao ate a quilaÇAo lotai do clelicd atlJa,ial

o Plano de Custeio se mostra condizente com os compromissos 00 RPPS, roecess~anoo de
um ajuste, conforme sugesta<>dada nO item 4.4 do presente ,e1atório. Por sua vez, aS renlabilid&des
auferidaS no sistema lon.anceironacional. pela aplocaçaoe onvestimento d"" Reservas finan",,""S, nOS

ultimo! 2 anos, evidenciam 'lua o RPPS cumpriu a meta atuariat de PIaOO

Po' Im. o Pallimôn>o de Cobertu'a do passivo aluarial do RPPS esta em 17,gB%, e\IideflCiando
que o Plano de Cuslelo nAo estâ adeq...ado. necess~ando de ajustes, comonr.e o sugendo nesle

relat6rio
ÇARAZINHO,06I05/2016

} ..JJ. UüJ/~.•.'/
M~'>elede ~õitoS Oall'AgflOl

A•••••• "TE 2.911'
c", "'-""~

"GES10R uM . CONSlJ,.TORU\ & AUDITORIASiS LTOA - CNf'J G<~1 19!.IOC(l1-51
A_' Prol."", Alveo 28S41.,.10 50:2_POflo Ateo:l~• RS • CEP 9G<'0-000 . F_' (S1I :lO'!l-1a:21

["" •• rontato@gf:st •••••.•."""'.br SHE __ ~Slon.m.""".tI<
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ANEXO I
ANEXO 11

ANEXO 111

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXOVI

6 ANEXOS

TÁBUA DE COMUTAÇOES IBGE.2014

PROVISOES MATEMAllCAS
PROVISOES MATEMÁTICAS PROJETADAS

PROJEÇOES ATUAR~IS -15 ANOS

PROJEÇOES ATUARIAIS - RREO - LDO

FUTURAS APOSENTADORIAS

,
~I

I

GESTOR W _CO>lSULTORIA &. Auo<TORlA SlS l TOA.• CNPJ 00.531. '951000,-57
••• AlYeo,ZIl54'UI. !>O2• PorIo~" _RS • CEP 9D410-000>- F_.(~')301 ~162'

E...,., ttI'UIO@geolorum."""'br SI1E:_.9i"'''''"''' com.br



•

•

ANEXO'-,T~~:AO; .ORTAUD~' 'BG'-"'" ""'1
,_ .HU_~TERI~V~_e~~~DAS):i-

!NSCuh,~ F_ini"" HUOITER AV, " /' i.
• q.lqc q.;q,
o 0014933 0,01265. 0-, OJKIOSn 0.00082

' 0-, Q,QO(l64' 00005\7 0-, nOOD49~ "."" 0-
• O,ÇI(l(]ootIa O,[)I)I)~'• 0-, 0OOO3~ o,OOOWi 0-, 0000316 0.0002>4 ,-, o,ooo:zag 0000212 ,-, g 00027:1 0000197 ,.-

--To- 0,000167 0000'90 ,-
O,OOO2n 0(100192 ,-

" 0.000<,96 0,000203 '.-
" 0,000301< 0,000,39 ,.-
" n,0;;()4ZS 0000,65 ,-
" O,IlOG5&< 0,00033' ,.-
" O,OOTTOO D.1lOO371 0,000515

" 0,001""5 O()00421 O,OOO57~

" O,OO16ln O,00l>I63 0.=72

" 0001911 ,~~ 0,000570

" o,ool095 OOOO!;05 o,00G569

" 01)01279 0.000519 0,1)[)0;.6;

" O,OO2'r.a 0,000038 0,0005159

+ O,OQ2:;7e 0000551 ,-
+ 0,00;/018 ,.,,~ O 00057~

" 0,00260, O,00C'605 0000572

" Q,OO;>562 C,000632 0000575

" 0,002521 ,-, o,ooo~/g

n 0,002006 ,-~ oooor.al

'" O,OO25ZJ 0,0007300 OOOO,6~

'" 0,002_ 0.000176 ,-
m OOO~fi11 ,_w O,oo:lfi05

" 0.00265, ,- O,OOO6'S

" 0,002701 0.00ll939 O.OOO6~e

" 0.002768 ,- O,lIOO64)

~ C,002B4' 0.001052 ,""'"
" 0002927 0,0011\7 ,-,
'" Q,OO= 0,00\192 a c00700<

" 0.003148 o,oo,m D,ooon2

~
O,OO31BJ 0,00'375 0.000754

'" O.OO34~B 0001085 000080'

" O()Q:I8'< 0.00'&16 O,(lOO84<

" 000:18\\ 0001740 0000893

" 0,004039 0,001ag5 D.OOC949

" 000.0:;0' 0.00207. 0,00'01.

" ~.0045a~ 0,002;>76 0.OO108l1

" 0004917 0.002.97 000117.

" 0001268 0.00213' 0.001211

" 0,00';655 Q,OO<'Q71 a OOl3B3

•• 0.0-.."<1082 000321. coa'511

•• O,OCleó47 O.OO34~ ~.001£5.

=fç 0,007(149 ~.0037ô5 ~.001a2~

a oo758A OD0403' 000<0'.

" 000a'13 000<347 000223'

" 0000756 0.004687 0,002079

" C,00Il)g5 a 0050r,:l ~~2

" 00'0087 0.005"5' 000 ""



•

•

M•• C"h •••• Femi"' •.•• HUNTER A~, .. qjq',
• q.;q, I,

• g 01[,&;>7 O.OOóo8I04 O,QO:l.052

" ü,O"51i6 ,- 000:1872

• 0,012390 0.006869 0.00&350

•• 0,01322" 0,007"6 0,00.08"

•• 0,0'4'17 0,008015 O,OO~16

" 0,015009 O,OO6&8~ 0.006223

" 0.016197 O,00S432 0,007029

" O.O174~5 0.0'0277 O 1)(l7!l47

• O Ol8Jl16 0,011221 0,008993

•• 0,1)21)30' 0,0'225' 0,0'0193

•• O,O2l!lO'l a 01J3111 0,01154.

" o 0237lfi 0.01_9 O,O'3G87

•• 0,025700 o 01G076 001-<&17

•• O.a2~ 0,0176E-1 o Ot6a~2

" a O:lIl49<l 0019300 0019135

" O,03,)12J O.02~2~1 0,02173-1

" 00>&003 O,0233Oe 0,0"4695

~
~.O39'6'l Q,0256'5 O.o<B066,. O(j425W o.n2816~ 00310001

" 0,(\016308 D,O:lOOO1 O,016n,

" ,- oo~mo O.Ool125:'

n O.O~7()4 0,0,7112 O,00Iê9jQ

" OO,S4'~ o M07"~ O,O55~71

n 0.06<518 0,044756 O.06Ol1B

•• ,- 0049036 0,069084

"' Q,07:l4M 0,053-197 0,018608

" 0078427 O,O511164 0069453

" 0,0037:17 00630!59 0.101800

•• 0,00944; 0008208 O."5~9

•• O.C~:l8 0.073744 013'8&5

•• 0, \02~9' 0079605 0,15OO'JO

" a,1OSI00 D065B89 O. \ lO!Wll

•• 0,117910 O,W;w;6 0''04465

•• o 12705~ 0.11)J01~ 0.2:<1363

:1t o 137?41 011)5051 0,;>51988

0.108751 01168&8 0,287536

•• a.16'886 o 1?G685 0327420

" o 1770J7 0.137640 0.37;>719

•• 0,194125 ,,~ o ~24296

•• 0.2'566:< 0.16410:1 0483022

•• 0,240626 0,HI0:l68 0.548689

" 0;>71508 0.1%375 0,626024

•• 0310017 o 221~'< 0.7127t •

•• 0,J5000<l 0.24007S 0.~'1415

'00 0.4<2~,-3 0,28<441 0.913801

'" C,507\l48 0.324280 I.OOcooa

'" o 6:<1333 O.3nlw.> '.00000o

'" 0,754500 ,- ' 00000o,. o \I09TD3 0.64<3-06 1,000000

~
0.9f\M&3 O.6(.l)4n '.00000o

~
0.994849 0.816057 ,.00000o

'" , 00000o O~ÕOO ,00000o

"" '.00000o 0.996147 '.00000o

'00 '.00000o O.9'l9'.le5 ,00000o

'" ' 00000o 1 000000 1.0'J'JOOO



32•.2 0,"',:10)
32'.20g,21l6,30

1OC~.~
1'5.5<1 53!.""
•• 3'0 6oe,~7
~6ij5~1f.O~,OO
23.:>W2'~,2g,

1~UIl6.5OC"
285.690.9'>' oe
U~8&101
~!>3111 3"
11l\l,737.33)

17.158~ !211

o.,.m~",'H

"U,I~i.OO1.1~
5UWW2 1~

•
"'N~JlO 11.R~SEIlVÀS ",,,,uMATlCA"

RPPS CA.....,z.NI'O

PlonO d. 800•••• '" 100 0011"' •••••

•

PI."" d. Co.lo<

PR<lI'lS lOS••.••r£M .••llCAS PflEVlDENC' RIAS'" LONG PRAZO "'"
PRÕVl5~~~ MÃTU.""CAS PREY1DENCI~RIAS",lONGO PI'AZO. CONSOut>... O

PLANO fINANCEIRO. PROVISOU DE B N~FIClO$ CONCEDIDOS
,mBtlTADORLAS'VE..s:l'JFS!OUl ROS BI'NI'FiclOS CO!'lCH"DOS DO PlAOO f'Ni'NC'F'RO
CONTRIElUI [S 00 FNTE PARA OPl.o.NO F,NANC~'RO 00 RPPS fi=
CO"TRIIlU ES DO APOSFNTAoo PARA O PLANO fI ••.•.NCE'RO 00 RP
CO.HRIIIUIÇ [SOO P'I'~K>I'l'STAPMA O PLAI<OF'~NCE1RO DO RPPS
COMPI'NSAÇJ<O PR(ViÕENC RIA 00 PlANO FINANCEIRODO Rf'P$
PARCFlAM.NTO OI' [l{BITOS F'l'C\I1D1'NCIÁROS
COB[RTURA OI' INSlJfl<;;~CIA F'NANCF'RA

PlANO flNANCE RO • PRoVlSÕU DE PENEFiCIOS ACONC DER
APOSENTADORIASJPENS6c$!OU'FlOS llENI'>fcIOS A COtlCl'{)(;R 00 I"I.ANO FII<A"I(:ELRO
CONTRI1lU~"S DO I'NTE pARA O PlANO F'W>.NCE'RO00 RPPS
CQNTRIBU.!Ç~FS 00 SEF>V1DORpARA O PIANO FINANceiRO 00 RPP$
CO+.'P~NSA -),(j PRF\I1uENGIÁR1ADO PLANO fINA~EIRO 00 RPPS
PAACEIAI.I""'O OC SITOS PRE\I10E0NCI RIOS
cn~FRTURAO. LNSUF1C1NCIA r'WI><CEIRA

P•.•••NO PREVIDENCIÁRIO .PROVl$OU DE pEN FICID8 CONCEDHlOS
APOS."TADOR1ASlP~"S&SiOU1 ROS B.I<.ricIOS CONCEDIDOS 00 PI.ANO
CONTR\BUIÇ .S 00 ENTE PARA OPIANO PRFVIOENCiÁR'O DO RPPS
CONTRIBUI 61'S 00 APOSENTADO PARA O PlANO PllEVlDI'NCIÁRIO DO RPPS
CONTRIBUI FS PE:"SIONLSTAPARA0 pLANO PRI'V~Ol'NC RIOoo RPPS
COMP~ ••SA O PREVllJENCI RIADO l'tJ\NO PRI'V,O.NÇi 10 DO RPI'S
P.o.RCHAAOENTOOI' nes PRCVlDE-NclÁfllOS 00 PLANO f'flEVIOENC "LO 00 R?PS

PlANO PREVIDENCIÁRIO. PROVISÕES DE I'IiNEFiclOS A eDNClDER --"'-'
APOSFNrAOORIA5JI't!i0€SIOUmos BE"Er1Ciõs A çOOCfOEIl 00 PlANO
CONmIBU~ES 00 I'''TE pAR"- Õ pt.ANO PREVIOENC,Afl,o~JO RPPS
CQNTRIBU ES 00 S[RvIOOR pARA O l'tJ\OO PIlt;\IIOENCI 10 DO RPPS
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PI-AHOPRE\I10E..cI"'-RIO • PLANO DE ••••ORT~ ~£
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PROVISOlS "'TUAÍlIAlS PA'ilf AJÚSTI'5 00 P•.•••NO FLN"-NCEIRO
ffiOW;ÃO ArUA"'A! PAf',AOSC'LAQ2lJE R'SCOS

PROVISõES ATUARIAIS PARA AJUSTI'S DO P•.•••NO PRl'''''OENCi.AiüO
AJUSTl:. OE RFSul:TAOO A1UARlAl SUPERAVI1MIO
PRov'SAo ATVARfAl PARA OSCILA~ [)E 11SCOS
PR~~O ATUARI"-LPARA IlENLF lOS ARUlUt.AIlIZAR
p~.!7õ AlUARIAL P"-RACONWlGOCIAS DE BENniclOS
OU1W,S PHOVISÕ>S ATUARI"-ISPAAAAJUSTES lJO PI mo
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CIIo/JIIIoIO •••

COMISSÃO DE JUSnçA E FINANÇAS

Parecer n" 07512018 (VIABILIDADE)
Projeto de lei Complementar nO 006/2018
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Regulamento o artigo 36 da Lei Complementar nO 2!J6I17
Relalor: Luís Fernando Costo

Relalórlo
I. A materia em on6lise, de autoria do Executivo Municipal. tramito nesta Coso

Legislativo. sob o forma de Projeto de Lei Complementar, lendo como objetivo a
Ementa acima citado.

2. Atendendo às normas constitucionais de tromitaçõo que disciplinam o matéria do
Projeto de Lei Complementar 006/18 esta sob o responsabilidade desta Comissão
poro que seja elaborado o parecer sobre suo legalidade, constitucionalidade e
regimenlolidade.

Votos
1. Conclui-se legítimo o iniciativa desta proposiçõo de lei, tendo em visto se trotar
de interesse local e ser privativo do Chefe do Poder E~ecutivo, não havendo
quo;squer vícios nesseponto

2. POI tal razão. VOTA o Relator pelo viabilidade do Presente Projeto de lei
Complementor.

3. Os demais vereadores vo'aram de acordo,

Conclusão

4. Os integrantes do Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do
ProJetode Lei.

Solo de Reuniões Antônio Líbóna6e ia .18 de junha de 2018.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440. Fone: PA8X: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHOfRS
E-mail: ClImaraGfZ@CiImaracrz.rs.gov.br www,camaracrz,rs.(jOv,br CNPJ: 89.965.22210001-52

mailto:ClImaraGfZ@CiImaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
_.a

COMISSÃO DEORDEM ECONOMICA E SOCIAL

PARECER

POIe<:e<n" 061/2018
Pr"j~ de tel Complementor n°006/18
AulOl:Exeçul;.o Municipal
Emenlo: Reg"lQr'1enta" ortino 36 do LeiComp'ementar'" <.06/17
Relotor: l"ornO( de Andrade

Relatório
1. A mot€<loem oOO,e, de autoria do bccu!i"" MunÇir>OI,tromito ne,lo Coso le9i,IaT~"o, ,ob a

formo de Prejetade lei, lendo como objetivo" """mIO ccima citooo,
2. ...tendendo I>snormo, 'I>gif'r'entoilde trolY'i!oçõo QJe ,~scipl'l<lm " matéria," referido Pm;lIto de

lffl e,tó ,al:>" ,e'PO<llobilídade aesta Com"õo poro que , ••ja e!<lbOrm:joperecer lebre aspectol
de ordem econômico e social.

Voto do Relo!or

3. Adolo-se" funaomento do fXl'eCe! do CcmiS:S6""" JCI$tiço" Finanças,
4, "demo;,. não ,e verifico impoClo ""gOtivo no ecQr'l()l"l"ho"no sociedade local
5, PO' tal fOleo, VOIA o Relato' de acordo 00 Pf"je'a ce lei, CO"n"rogvinte 'om,t\lo: Seja e",,;od<;l

pelo E.ecuti\lo M""içipol. mensagom comoleme"to, çom <li jvslifK:"li\lQSopre,e"lod", pelo
Se'lhor S<>Cfeto':o"d/coldo o.. em, em rela<;õo 00 pralO do certidCo p<e\lidend6rio bem como o
~do que ""'ecede 05 0Ie;ç6 ••, de 2::)T8o quol pode,iO obslocu~",r o "'pc"e de \leroas e
demais i'o,tiftcati\lo, opre,entodo, na ",To do p'",'dêncio com o ore,e"ço do Pr,,~denle da ema '"
demais \lereodora,. O Ve'eo,-",OfJoõo P&d,o ",licito que "*' "'''\liodo oficio 00 Executi\lo o ftm de
q~" loma ,",oi", cviOO<io em reloçi::u oos prOl'" "'ge"t", o tm oe q...., pa'lomal evilor nO\lm
,:>ceço.., 00 oe\lioo proa""o fegimentol

6. Os demais v•••.oodO<." Vaiaram de oco,do.

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs,gov,br www,camaracrz.rs.govbr CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

http://www,camaracrz.rs.govbr


PROCESSO NO:JO.l.\Jo..l.! .I,
NÃOSIM

Alaar Galdina Tamaz X
Alexandre Capitanio X
Anselmo Britzk.e X
Damaris Pas ualolto X
Daniel Weber X
Erlei Vieira Atestado
Fábio Zanetli X

Gían Pedroso X
Gilson Haubert X
lvamar de Andrade X
Janete Ross de Oliveira X
JOêo Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Cosia X

f-~}rc~o Ho '" PresidenteTOTAL 12



OP 108/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CmOz;nnc /9 ele junho de 2018

ASsunto: Votação de PfOjetos

1. ProJe
1
ode Lei COmplementor 006/18 de culorlo do Executivo Municipal. o

Regulan'~nra o orl'go 36 de loi Complementer n" 206/\7. Aprovado porunanimidade.

50Iic:ito, coniormfl pore;:"r tJo Corr's,óa dQ orcom et:cnõmlco c
sociDf que seja úf<vloao pelo Executva ,'v',vniôpal. mensagem Cc>molementor COm
o, i'JSlífiCUlivos apresentad.:::s pelo Senhor Secretário Adroa~do De Corli em r",loçao
00 prazo da C€1'tidco Pre"io'e~cicria Corr COMO o perrado rol,-e ::JnleceOe o,
eleiçõos oe 2018 o quOI pxlert(l olwoculm'l{ D r"'.'<.1>'& de verbos e demais
M!ifocot;vQS Opesentodas na saio d:;J presidêncto Com O oresençc cio P'e:>K:Jente
do Cosa e demois vereaaorel, el"" len;po o Vereador João ?e<jro mlicila 00
b:eCutivo q'.le lome moicr cu:doÚQ €"l re!açõ:;:>00\ O'OlO\ urgentc1 o fi." de q<.e
OeMnmo\ evita' novoI G~{;EÇOeSao devidO ,O'QcelSOregimenl0'.

AtenciOlurr,enre, ,,

/
I g JU'i ]'J,B

"Suo Excelênciaa 51001',0' 11--,_ ,,-__::
,v,llon Schmitz lRÊêEii~lo", i" ~~
í'lefeih.Jfo MUr'icipoi de Corazi"~lr
COfozinho, :<5

~2 _CEP 99500.ooo _CARAZINHOrRS799 Caixa PO!;\<l\'440 - FOI'!!: PABX'(~\ 3330-21, CNPJ: 119965,22210001.52Av Flores ela Cunha, - 'i'I\\lW.Cil"laraç,z.rs.gov. rE:mad: c:amaracrZ@cammllc''ZfS.govbl

mailto:c:amaracrZ@cammllc''ZfS.govbl
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

,
~ .

Df. nO 137/18 - GPC

ElI.ceientissimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Ci:lrazinho, 25 de Junho de 2018.

Referente OP 108/1 B

Senhor Presidente:

".~,"' •..

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao oficio

supracitado para encaminhar cópia de expediente recebido da Secretaria Municipal

da Fazenda, contendo complementação da justificativa do Projeto de lei

Complementar nO 006/18, aprovado em Reunião Ordinária realizada na data de 18

de junho do corrente.

Atenciosamente,

••••••• ,oa.<nInh<>.!S, 110",I>r
••••..,Ido Fio,"'" c"" •••. n' " •••. Conin>

T_"",,: (&lJJHl-26~~ , •.••••11:p"","tu"'@<orozi"~o.!S,lI"y,br



• • F:STADO DO RIO GRANDE DO SUL
l'REFEITUK-\ MU.'óICIPAL DE CARAZI:\1I0

SECRETARIA DA FAZF;NDA
FO"~,:(ll) }JJ U699

~.mail: ",1'>"" 'drapnhQ,",g", ~r
\' "'" l;lr ••••,".to",[}.• o, .b,-

Memorando Interno n~ 36/2018

[Mazinha (RS), 21 d", junho de 2018

De: Secretari3 da FalE'nda e Arn'cJdação
Para: Excelenti$simo Senhor Prefeito Municipal

As5UlltO:'l~nsal; ••m compl~mentar à aprecj~ção do Projeta de L.,; n' OU6/201!i

Conforme solie'tação da [omi~s1io de Ordem Economica e Social da
Câmara Murlicip~1 dI! C~ralinho constante na OP108j2018, 'f'fente a solicitação
apresentada pelo Secretário da Fazenda do Município Adroaldo De Caril para colocação na
Ordem do Dia em se,são do 18/06/2018 do Projeto de lei nq 006/2018 do Exe,utivo
Municipal para apreciação do referido Projeto de Lei, justifica o pedido em funçào de que o
becutivo, para receber os repasses da Uniào e do Estado das transferências voluntarias que
tem direito, obrigatoriamente deve estar adimplente em relaçào ao Serviço Auxiliar de
Informações para Transferências VOluntária5ICAUC),

O Município tem a expectativa de Iniciar várias obra5 através de convêniOs
firmados coma Uní~o, sendo que o prazo máximo para transferência de recurSOI voluntario,
e ate a data de 07 de julho deste ano, ou seja, três meses anteriores ~ eleição. Portanto ê
imprescindível que o Municipio esteja com todas as obrig"ções regulares, para tN o direito
de receber tais convênios, assim como o financiamento realilado para a e~ecução do PMAT
- Programa de Modernizaçào da Administração Tributaria, que visa o aumento do nivel da
eficiência tributária e que está em andamento em fase de conclusão.

Em anexo, segue relatorio de regularidade com a situação em 20/06/2018
do Município, onde consta a validade de cada obrigação a cumprir, Comprovante de
Regularidade Previdenciária (CRP) válido até 21/06/2018, COmo o CRP emitido em
21/06/2018, após aprovação da Lei em questão wm validade "tê 18/12/2018

Atenciosamente,

";' 1/1(1 ;11i1/~, I,, ,

Adroaldo De Carli
Secretário Municipal da Fazenda e Arrecadação
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9.4 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

OBSERVAÇÃO. projeto de lei encaminhado: segul"1dO o T5£, "o oprovaçaO do
proj~to de lei que tiver sido encaminhado antes do período vedado pela lei eleitoral nao se
encontra obstado. desde que se restrinjo à mera recomposiÇOO do poder aquiSitivo no ono
eleiloral". (Cor,s'J\ta nQ 782, Resolução TSE n" 2\.296, de \2.11112002. relator MIf1lstro

rernand::. Neves da Silva).
OBSERVAÇÃO _ reestrutUração de (arreira: De acordo com o TSE, "0

aprovoçiío, pelo vio legislativo, de propostO de reelUlltufOçãa de carreira de servidores
"ao se confunde com revisão geral de remuneroçõo e. portanto. não encontro obsuiculo
nO proibiÇão contido no ort. 73. inôsa VIII, do lei no 9.504, de 1997" (Resolução n°
21,054, de 02/0412002, relator Mmist~OFernando Neves da Silva),
OBSERVAÇÃO. recomposição da perda: Para o TSE,"a re~iSÕOreml.lnera{ória~ó
tronSpôe a seara da licitl.lde,se e)(ceder 'a re({lmpasiçãClda perda de sel.lpClderaql.lisit;vCl
ao IMgo da ano da eleição'" (Resolução!'f 21.812, de 08/06/2004, relator Mlnist~ LUIZ

Carlos Lopes Madeira),

.. ~oTlduta "realizar transferência voluntária de recurSOS da União aoS EstadOS e
Ml.lnlC,p,a$ ..., SCl~pena de nulidade de pleno direito. ressalvadas os recursos destinadas li
Cllmpm obngoçao farmoJ pree)(istente para e.llecução de obra ou serviço em andamento
e ({Im cronograma pre(t.llado e os dest' d .-calamidade pública" (á rt '13" ma. QSa atender SltuaçCles de emergência e de

~. a, . H'lCISOVI, alrnea "a", da Lei ['la9.504, de 1997).

p . d,erlO o nos três me,es anteriores' I' ~
de 7 de Julho de 2018 (cf.art. 73, Inciso VI ,~~ed1çaL

o
,o~ sela, a vedação CO'1taa parür, a. a ein 9)04, de 1997)

Penalidades suspensão imed'ata d
no valo: de Cinco a cem m,1UFIR a~s a e~tCOnduta ve~ada. quando for o caso: rrulta
collgaçoes e aos candidatos bene~oc;ado~ 'se~ respo,nsave's. aos partidos pclit!cos i1,
CO;'lstltUClonal,administrativo ou d,' I' prelUlzo de outras $3rlções d"'~' :.e 8" d 3. s'"p Inar fixadas I d .. - Lara_er

o art. 7 da Lt::1n0 9.504 ce 1997). ~e as emals leiSVigentes (d 994°

~~~e~~ad905~::t~eq~;9~)nha sid~ benefici~:oc:;:a~t:op~~li~~~:ã~0{~cfa~d5i:ato .o~ do. \~.~ doa'1.])

EXEMPLOS: concessão de re ass .
MU'1idpio mediante convênio p:a e::c~e ..recursos da União a Estado ou
InCidente a ressalva legal. çao de um programa, quando rãc

EX -CECOES: (a) reCl;rsos destinados a cum
para execução de obra ou serviço I'áÍ1soc prirjobngação formal preeXlste"'teamen e Inlc;ajos e co m c.'onogra.'Tla

9.4.' TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS

Q
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CO"DUTAS VEDA::JASAOS "::;EN~[S PUilllCCS rmro 'I' - .-w<~~--'<'" LIo>Ç6éS
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A"wnto,.
Remetente
P¥~
Có,ia
D.,.

80m dia!

Re, P"'AT
<pn;.0092@bb.com,br>
<viniciussalinel@bb.com.br>
mcrgana_m~chado <mo'gilna_rnachada@c.r.zinMo,~_gov .~,~
<CiIr\o;;ba retul@bo.com_br"
14/06/201811:27
Normal

~
;.O, C4/l471NUn

Recebemos diligênc;as hoje para" Pl do PMAT.

Favor corrigir ~ lista de IrwestlmentCl5 conforme solicitaçAo abaixo e providenciar iI renovação da CRI'
Ccrtíd~c de Regularidade Previdenciária, vence dia 21/06{2018.

Segue Informações:

1. Conforme consulta á Lista de lnvest;mentos relativa ao PL.olkit~do,
veriftcamos que il soma dos investimentos fixos (itens 6" 18, eXCluindo-
se os softwares), totalila 280.240,70. Nest3men~gem é solkltado O
valor de R$SeO.240, 70. Favor verificar e retincar li Lista de Investi-
mentos, se for o "'50. S~lient~mos que todos os v~lore5 a serem desem-
bois<ldos devem consmr na lista de investimentos apresentada pelo muni-
cip,o.
Ot>s.; No Ofício 0126/2018, °município solicíta um valor de RS300 mil
relativo a 'valores referentes ao que seril reali~ado durante OP<lrio-
do el<litoral". C<lSOeste valor sei<l realmente incluido no PLd<lverll
constar na lista de invest,mentos, inclusive com a descri~o do que será
reall~ado, nOIT\{!do fornecedor e dados da licitação. Caso o valor seja
exclu;do do PL, SOlicitar ao ente a rctifíca~o dOOficio.

2. No documento "LIStade Investimento" anexada <lODEDC, não foi pr••.••n-
chida a coluna "Licitação Extrato de PubliC<lçãoe Contrato", prejudican-
do a anillise de taIS documentos, Favor providenciar correção.

4. O Certifíc~do de Regularidade PrevidenCiilria (CRP), vence em 21/06/
18. Este documento deverá estar vigente por oc~sião do encaminhamento
do PLao BNDESe na d~ta do rep~sse dos recursos, caso não esteja vigen"
te n~ data de repasse, os r"Cursos devem ser devolvidos ao BNDES.

Atenciosamente,

B~n<OdOB••• " 5/".
P'."''''nn. da "*Qóc'", Gova"'O" P...- FuMo
(54) '''6-6180 , :.wv OW,elJb com!l,
(54) 9",43'0760

-----morgana_machado <ID.9.I9ana macha(!Q@ç~[jllinhQ,rs.g!!lLJl.r." esCreveu:
Pa",: l/.[Ig~bb.com br
De: moryana_m"chado <=gon" machal!o@car,u'"nors.gQY&r:>
Data: 13/06/2018 04,02 PM
"c: c..rlo.baretto <carlosbarotta@bb.com,bc>
A'sunto: PMAT

Boa tarde,

Segue anexa d certidão da Receita FNlcrai que estava poendente.



Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

,
,t-
'r\)

N." 988591.166229

DADOS DO MUNICÍPIO

•OPJ: 87.613.535/0001-16
!'iO:ill'.: ear •• lllho
lJF:RS

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO ~O DECRETO N" 3.788, DE 11 DEABRJLDE 2001. E;<;A PORlAR!. .••
~~ =04. DE 10DE JUUlO D1:200&.QU£O ~L'hldPlO ESTÁ EM Snt:AÇÃO RFG.1ü\RTht RFlAÇÃO A LEI"~ 'i,W.
DE27 DENDVEMBRO DE 1998.

os os 6RC>ÃOS ou DrnDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA IDolÀO DI:"\'F.RAO
OBSERVAR, PREVlA!I1E'<TE, A REQ!LARlDADE 005 REGMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
l:STADOS. 00 DISTRITO FEDERAL E DOS ML'h"lC1PIOS, NOS SEllJINfES CASOS,

1. RFAUZAÇÃO DE TRANSFERENQAS \'OU,...,.ÁR!AS DERfCURSOS PFlA UNlÀo;
U CEI.EBRAÇÃO DE ACORDOS, a>NTRA TOS, COw&10S OU AJUSTES. Bm 001.10 DE EMPREsTIMDS,

Fh"<ASOA.'\l.E/>.,OS. A VAIS E SUS"'ENçóES EM G.RAL DE ÓRcJ...OS ou l':t-1IDADES DA ADM!I\lSTRAÇÃO
DIRI'TA E NDlREfA DA l;NIÃO;

fi. UlIERAÇÃO DE RECURSOS DI: EMPRÉSTIMOS E flNANClAMFNTOS POR INSTn1m;.'ÓES FL"IASCElRAS
FFDERAIS:

IY PAGAME'ITOOOS VALDRESDiMDOS PELORFLiME(BALDEPREVrnD;OA SOClALEM RAlÃOno
DlSPOSTOSA LEl N." 9.7%. DE5 DEM,AIO PI:: 1999.

VÁlIDO PARA TOOOS os ORGÃOS liEJ..TIDADES 00 Mtr."IC!PtO

A ACEITAÇÃO DO PRESFNfECIJl.TIFJCAIXHSTÁ CO}illlaONADA À VER1FICAçAO, POR ~lDODA
~lfR.'~U. DESUA VAUDADENO B.'DEREÇO: """iw_previdencia.gov.br, POiS ESTÁ SUJIDO A CAl'CElAMB-TO
POR DECISÃO JlIDJa~LOU ADMJ?l.1STRATNA.

A ESTECERTIFlCADO nEVF. S£RJlNTAOOAO I'RCXESOREl'ERJNrF.AO AIO ou COr-.-rRA TO rARA o
QUAlFOlEXICIDO

e.lITroo EM 2Ii6'201K

VÁlIDO ATÉ 1&'1212018.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREfEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI COMPLEMENTAR N° 219, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

Regulamenta o artigo 36 da Lei
Complementar nO 115107 e revoga a Lei
Complementar nO 206117.

o PREFEITO DO MUNICiPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Le!:

Art. 1° Esta lei normatiza e fixa a alíquota de que trata o inciso X do
artigo 27 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.

Parágrafo único. Subordinam_sea esta lei lodos os órgãos e
poderes do Município. incluídas suas autarquias e fundações.

Art. 2' A alíquota da contribuição previdenciária patronal, incidente
sobre a totalidade de remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e
pensionistas, nos termos da Lei Complementar nO 115/07, sarã fixada e aplicada
conforme o seguinte escalonamento:

J - No exercício de 2016, alíquota suplementar de 44,50% (quarenta e
quatro vlrgula cinquenta por cento):

11- No exercicio de 2019, allquota suplementar de 46,50% (quarenta e
seis vírgula clnquenta por cento);

111- No exercicio de 2020, aliquota suplementar de 48,50% (qu(lrenta e
oito vlrgula cinquenta por cento);

IV - No exercícío de 2021, alíquota suplementar de 50,50% (cinquenta
vlrgul(l cinquenta por cento);

V - No excrc(cio de 2022 até o frnal do exercício de 2044, aliquota
suplementar de 52,00% (cinquent(l e dois vírgula zero por cento).

Art. 3
0

Esta Lei Complementar entra em vígor na data de sua
publicação.
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ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUl.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Art. 4
0

Revogam_se as disposições da Lei Complementar n" 206117.
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Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2018.

Registre-se e publique-se no Painel
de Publicações da Prefeitura:

.-,...~--
Lorl Luiz Bolesin
Secretário da ministração
PRE\I1!OOV

--,....•,,""" ..•._ .•.A_",.'_" Com"'.n' " •• , ~
"'"'0''', lS-'1•• ,,-' ••• I •••01>." •••••••.•""' ••.••_ .••_ .••.

,VjJf
Prefeito'


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045

