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l. Introdução

Esta Assessoria Atuarial, em conformidade com as disposições legais para a

realização de Avaliações Ahrariais, submete à apreciação de Vossas Seúorias as

Demonstraçõos A ariais, os PaÍeceres Técnicos e o Relatório Atuarial

concementes ao exercício findo em 30 de Dezembro de 2014,

Esta Avaliaçào Atuarial tem poÍ objetivo estudar, sob o prisma técnico-

atuarial, a estruturação do plano de beneficios e de custeio do REGIME

PRÓPRIO DE PREqDÊNC|A S0CIÀL do Município de Passo Fundo, tuo

Grande do Sul adotando o novo modelo pÍoposto pelas Emendas Constituçionais

No 4l e 47 e demais legislações correlatâs.

Os beneÍicios contemplados na presente avaliaçâo são os seguintes:

Quanto aos Participanres:

a) aposentadoria por tempo de contribuição;

b) aposentadoia por invalidez;

c) aposentadoria compulsória ou por idade;

Quanto aos Dependenles:

d) pensão por morte; e

e) auxílio-reclusâo.

Em obediência às Emendas Constitucionais n''s 20, 41 e 47, Lei f
9717198, e demais legislações atinôntes à matéria, foi elaborada a presente

avaliação atuarial. As informações fomecidas para elaboração deste trabalho sâo

de total responsabilidade do Poder Público de Passo Fundo, refletindo a posição

cadastral dos servidores municipais - ativos, inativos e pensionistas na referida

data base de dados. (3011212014)
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2. DeÍinições

- Regime Púprio de Previüncia Social

Instituido pelo Município de Passo Fundo/RS, sendo doravante, denominado sob

a forma abreviada de R.P.P.S.;

- Fundo De Previdência (Unidade Gestora)
- 

IPPASSO

- Participantes
- Sâo.§ pessoas fisicas, regularmente inscritas no R.P.P.S. e que podem usufruir

, os beneficios previstos pelo mesmo;

- 
Palrocinadors

- Será o Poder Público Municipal de Passo Fundo/RS e demais órgãos públicos

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

Psrticipa tes - dependentes

- Sâo as pessoas fisicas, vinculadas diretamente com os participantes,

' regularmente inscritas no R.P.P.S. como dependentes de paticipante;

- Salárb Real de Contribuição (SRC)
- Remuneração sobre a qual será calculada a conhibuição previdenciária do
- 

participante;

- Salário Resl de BeneÍlcio Fundo (SRBfundo)

I n"*,rreração sobre a qual será calculado o beneficio do participante conforme

- premissas atuariais a cargo do Plano;

Àegime Púprio de Previdência Social - Passo Fundo - RS



Suhirio Real de Benefcio Total (SRBtotal)

Remuneração sobre a qual será calculado o bcneficio total do participante

confonle premissas atuariais;

Contfibuição Normal ou Custo Normal (CN)
- 

Montante ou percentual vinculado ao custeio regular dos beneÍicios previstos no

respectiyo plano, em conformidade com o regime furanceiro e método atuarial

- adotado;

- Contrf»uição Especial Patronat (CEP)

Contribuição Especial de Patrocinadora, caracterizada pela cobertua do valor

I ou* 
"omplementação 

do BeneÍicio do Participante, sendo calculada a cada mês

_ de pagamenfo.

- 
Contribuição Especisl ou Custo Suplementat (CS)

- Montante ou percentual vinculado ao custeio de déficits, reservas a amortizar e

outras finalidades nâo incluídas na contribuição normal;

- 
Pcssi vo Átuatial

Valor atual dos beneficios futuros, Iíquido do valor atual das contibuiçôes

normais futuras, de acordo com os métodos e hipótcses atuariais adotados;

.- Déficit Técnico

Diferença, quando negativa, cntre o Ativo Líquido e o Passivo Atuarial;

Fatün Ássesso t ia Auafial

Supeú.vit Técnico

Diferença, quando positiva, entre o Ativo Liquido e o Passivo Atuarial;

Regime Própio de Previdência Socíal - Passo Fundo - RS
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Resema MaÍemdtica de Benetício a Conceder

E a diferença, calculada atuarialmente, entre o valor atual dos bene{icios futuros,

- a conceder aos participantes nâo classiÍicados como riscos iminentes, e o valor
. 

atual das contribuições flormais futuras;

- Reservs Mateuátics de Benelícios Concedidos

- E a diferença, calculada atuarialmente, entre o yalor atual dos compromissos

I futo.os para com os participantes inativos, pensionistas e participantes em

* atividade classificados como riscos iminentes, e o valor atual das contÍibuições

' noÍnais futuras desses participantes;

Mínimo Anarial ou Eigível Atuaial

] g a rentabilidade mínima que o ativo líquido deve apresentar de forma a dar

._ consistência ao plano de beneficio e custeio.

.

.

Regime Própio de Previdência Social - Passo Fundo - RS
7



Fodi n Àssessotio lltu atial

3. Base Cadastal

3.1. Situscão ds Base Cadastual

Os dados enviados pelo Poder Público de Passo Fundo foram analisados e

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

mesmos passaram por um teste de consistência, no qual se verificou o grau de

conÍiabitidade das informações recebidas. As inconsistências verificadas foram

sanadas da seguinte forma:

Idade de Vínculo a algum siste ra de Previdência: nos casos em que se

considerou a informação prestada, inconsistente, adotaram-se as

seguintes hipóteses:

v Considerou-se para os servidores que ingressaram no serviço

público municipal com idades situadas ente 18 e 25 anos, que

este foi seu primeiro emprego.

,' Para os servidores que ingressaram 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 l8 anos.

A tabulação dos dados dividiu o grupo de participantes nos tês subgrupos

abaixo:

,4Ír'vos.' participantes, servidores da(s) patrocinadora(s), em plena

atividade profissional; nesta categoria também foram incluídos os

participantes vinculados e/ou licenciados, ou seja, aqueles que se

afastaram volunta amente ou não da(s) patrocinadora(s), ou que, apesar

de serem servidores da(s) patrocinadora(s), estão pÍestando serviço em

outÍos óÍgãos públicos e poderão vir a receber algum beneficio

previdenciririo por parte do R.P.P.S.;
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- Para a pres€nte Avaliação Atuarial, respeitando a modelagem adotada na

respectiva Nota Técnica Atuarial serão dimensionados os valores analisados,

I 
"onforme 

composiçâo presente na s€guinte base de dados:

Fadin A § t esso ti a Áíuaial

lnativos ou Áposentados: participantos que.já se aposentaram, pela(s)

patrocinadora(s) ou pelo R.P.P.S. ou ingressaram no Fundo vindo da

folha do Executivo;

Pensionistas: dependeDtes de participantes que auferem beneficio de

pensâo por morte.

3.2 Base de Dados Avaliada

PLANO CÀPITÁLIZÁDO

" Siluaçáô da
PoDulacão

Serc Sexo Sqo
Fêminim Sexo Mâsêulino Sexo Fêminirc Sêxo MawlirÉ Feminino Ma@lino

1.947 654 3.281,40 3.004,16 43,56 50,47

622 121 3 s54 94 4.297 9A 63 65 64,98

89 37 2,597,06 1.443,14 59,44 46,09

Verifica-se a manutenção dc servidores deixando constantc a idade média do ano

antedor desta forma ainda oxigenaldo o Fundo com aumento da base de

contribuição, destacamos que a contribuição de inativos e pensiodstas respeita as

' regras constituçionais.

Regime Próprío de Preyidêncict Social- Pctsso Fundo - RS
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4. Plano de Benelícios

4. t.

Os beneficios de "Aposentadoria por Tempo de Contribúção" e 'âposentadoria

por ldade ou Compulsória" consistem em uma renda mensal vitalícia paga ao

panicipante que cumprir os requisitos minimos necessários à sua concessâo.

Conforme a legislação vigente, a aposentadoria por idade ou compulsória será

concedida com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Para o cálculo dos proventos de aposentadoÍia, por ocasião da sua concessão,

serão consideradas as remunemções utilizadas como base pam as contribuições

do servidor aos regimes de previdência próprio e geral, ou seja, a média do

período contributivo.

Na presente Nota Técdca Atuarial, o gmpo de participantes ativos foi dividido

em dois subgrupos distintos, dispostos da seguinte forma:

1l Resras de Concessdo (Pruvenlos cdcalados oels Médisl

A aposentadoÍia por tempo de contribuiçâo será concedida:

/ Compulsoriamen e, aos setenta anos de idade, com proventos

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

masculino, ou de 30 anos, se do sexo feminino;

/ Volurrtariamerrte, desde que tÇnha integralizado 120 contribuições

mensais ao R.P.P.S. e, pelo menos, 60 contribuições mensais no calgo

efetivo em que se dará a aposentâdoÍia, observando-se ainda:

Re§ne Própio de Previdência Social - Passo Fundo - RS
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i) - para aposentadoria çom provetrto integral: 60 anos de

idade c 35 anos de contribuição, se do sexo masculino, c

55 anos dc idade e 30 aros de contribuição. se do sexo

feminino:

ii) - para aposentadoria com provcnto proporcional ao

tempo de contribuição: 65 anos de idade, se do sexo

masculino, e 60 anos dc idadc. se do sexo leminino.

,/ Professor que compro\.e exclusivamcntc Ícmpo de efetivo exercicio

das t'unções de rnagistério na educaçào infantil c no ensino

fundamental e médio terá djreito a aposelltadoria a parlir de 30 anos de

contribuição, se homem, e 25 aros, se mulher, e idadcs minimas de 55

anos para homem e 50 para mulher.

/ Para aposentadoria com provento proporciollal ao tempo de

contribuição: 53 anos de idade c 35 anos de contribuição, sc do sexo

masculino, e 48 anos dç idadc e 30 anos de contribuição, se do sexo

feninino, acrescido a cada pcriodo de contribuição, um período

adicional dc, no mínimo, 20% (vinte por cento) do tempo que faltava

para atingir o período de 35 aoos ou 30 anos, conforme o scxo, em

16 de dezembro de 1998. O provento teÍá seu valor reduzido para

cada ano antecipado calculado na seguinte proporção:

y' três inteiros e cinco décimos por cento, para

aquele quc completar as exigências para aposcntadoria
nâ fomra até 3l de dezembro de 2005:

y' cinco por cento, para aquele que completar as

cxigências para aposentadoria a partir de J'de janeiro

dc 2006.

r' Ao participante ativo que até 31 de dezembro de 2003 tcnha cumprido os

requisitos para a obtenção dc aposentadoria por tempo de scrviço, com

Regime Pt-óprio de Prevídêt1cía Social - P.lsso Fundo - RS
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base nos critórios da Iegislação vigerte até aqucla data. é garantida a

conccssão de tâl beneficio, scgundo aqueles cliterios.

2) Reüos de Concessão (Prírventos lntesrqis- Úlüma Renuneruciio)

/ Ressalvado o direito de opção à aposcntadoda pelas normas cstabclccidas

pelo ar1.:10 da Clonstituição Federal ou pclas regras estabelecidas pelo arr.2"

desta Emenda, o participante que tenha ingrcssado no seniço público até a

data de publicação desta Enrenda poderá aposentar-se cont proventos

integrais- que corresponderão à totalidadc da últinra remuneraçào, quando.

observadas as reduções dc idade e tempo de coltribuição para os cargos de

professor, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

/ sessenta anos de idade, se homem, c cinqücnta c
cinco anos de idade, sc mulher;

/ trtlta e cinco anos de contribuição, se honrem, e

trinta anos de contdbuição. se mulher;

y' vinte anos de efetivo exercício no serviço público:
e

y' dcz anos de carreira e cinco anos de efetivo
exercício no cargo em que sc dcr a aposentadoria.

4.2. Aposentsdoriq oor Invalidez

A aposentadoria por invalidez consiste em uma renda mensal vitalicia devida ao

participante que for considcrado inÇapaz para o trabalho e não sujeito à

reabilitação para o exercicio de atjvidade que thc garanta a subsistôncia., cm

exame realizado por .iunta médiça indicada pelo R.P.P.S.. O pÍovento de

aposentadoria por invalidez será devido a contar do décimo sexto dia do

aÍastamento da atividadc ou a partir da data de entrada do requerimento, se eirtre

o atàstamento e a entrada do requerimcnto deconerem mais de trinta dias.

Regine Próprio de Pretidência Sociul - Pasp Fundo - RS
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4.3. Pensão oor Moúe

Â pensão por morle consistirá em uma renda mensal, vitalicia ou temporfuia. de

acordo com a situação do(s) dependentc(s) do participante. A pcnsào É

cotrcedida ao conjunto dos depcndentes habilitados na data de sua concessão, e

conesponde ao valor integral do SRB limitado ao tcto de valor de beneficio pago

pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) acrescido de 70% (setcnta poÍ

cento) da parcela excedente a este limite.

4.4. Auxílio-Reclusão

O Auxilio-Reclusão é o beneficio a quc têm direito, nas mesmas coldições da

pensão poÍ morte o conjunto de dcpcndentes do participante recolhido à pÍi§ào.

caso não esteja recebendo auxílio-doença ou aposcntadoria, e cujo sa1ário-de-

contribuição seja igual ou inferior á base estabelecida pelo RGPS para concessào

do Beneficio de Auxílio Reclusão. Tal beneÍicio corrcsponde ao va)or integral

do SRB.

Regime Próprio de Pt'evidêtttía Sociul Passo Fundo - RS
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5. Hipóteses Atuariais e demais Bases Técnicas

-- ,u..udo na Portaria 403/2008 do Ministério da Previdência Social, foram

- fixadas as seguintes bases técnicas:

- 
5.1. Tqxa Reql Anual de Juros

.- Utilizou-se a taxa de juros reais de 6,00yo a.a (seis por cento ao ano) ou sua

- equivalente mensal.

- 5.1.1. Míni o Átuarial: Como rentabilidade mínima, o ativo

líquido deve apresentar uma taxa real de 6,00 %o a.a. (seis por

- 
"ento 

ao ano). Somente considerado para o Plano Prcvidenciário.

- 5.2. Pruiecão de Crescimento Real Ánaal do Saldrio (Mérta e Produtilidade)

Considerando a evolução histórica real verificada nos úlÍimos exercícios da

- remuneraçâo média dos ativos, do provento médio dos inativos e da pensão

- média dos dependentes, bem como o crescimento da folha salarial como um
- todo, considerou-se satisfatória a hipótese de um crescimento salarial na ordem

, exponencial de l,00Vo a.a.. A adoção dessa premissa deverá ser revista

. periodicamente nas reavaliações atuariais, objetivando a manutenção do
- equilíbÍio técnico-atuarial do R.P.P-S--

5.3. Rolatividade Anual ou "Turn-over"
- ouou u, *oI**ã* ."*ra-oa, composta por servidores públicos com
- 

cstabilidade, considcrou-se "zero" como sendo a taxa de "tum-over".

- 5.3.1 Projeção de Crescimento Real dos Beneficios do Plano

- Considerou-se 07o do valor do Beneficio.

- 
A"Sí^" PrAprio a" pr"riaA*n Soaot por* n ao-nSj
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5.3.2 Fatü de Deteminq.ção do Valor Real ao Longo do Tempo dos

Salários

Considerou-se o Fator de Determinâcâo de 98% do Valor Real.

5.3.3 Fatü d.e Deterrrrinq.çAo do Valor Real ao Longo do Tempo dos

Beneficios

Considerou-se o Fator de Determinação de 98% do Yalor Real.

5. 4. Tába ss Biom étÍicas

5.4.1. Tóbua de Mortalidade de Vdlitlo (evento gerador morÍe):
AT 2OO M

5.1.2. Tábua de Moúulidqde de Vólido (evento gerodor
sobrevivência):

IBGE: Indicada no Site do Ministério da Previdência Social

5.4.3. Tábuq de Mortalidade de Inválí.lo:
IBGE: Irdicada no Site do Ministério da Previdência Social

5.1.4. Táhuu de Entrada em Invqlidez,:
Álvalo Vindas

5.5. Idade de Entrada no Sistemq Prcvidenciário

Nos casos cm que o cadastro do Município não dispunha de dados consistentes,

adotaram-se as hipótcscs prcvistas na Portaria MPS 403/08 Afi. l3 parágralb 2'

como scndo dc l8 anos a idade dc cltrada do Sistcma Previdenciário.

Regine Próprio de Previdência Social - Passo Fundo RS
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5,6, Comoosicão Familiar (Parôuetro Utilizado com aderência a base do

Municíoiol

Optou-sc por adotar a experiência de uma população similar, com tamanho

maior para uma melhor aderência da populaçâo dos servidores mudcipais de na

cuwa de regressão para deteminar a distribuição do compromisso medio

familiar, Hx. Tomou-se como base às informações e a estrutum familiar do

quadÍo de servidores públicos do lnstituto de Previdência do Estado do Rio

Grande do Sul- IPERGS.

Regífie Próprio de Previdência Social Passo Fundo - RS
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6. Regimes Financeiros e Métodos

Os regimes financeiros e os métodos objetivam estabelçcer a forma de

acumulação das reservâs para pagamento dos beneficios cobeÍtos pelo plâno.

6.1. Resirnes Financeiros e Métodos Adotados Plano Atuarial

Capitqlizaçdo Financeirq
Método: Idsde de Entradu Nor.tflal

i. aposentadoriq por tempo de contribuição;

ii. aposenladoria por invalidez;

iii. qposentadoia compulsória ou por idade;

ir- Pensão por morte de Inativo

Repartição de Capiíais de Cobertarq

i. pensão por morte de Ativo

Repartiçdo Simples

i. Auxílio-rec lusão

6.2. Razôes oars AdocAo dos Resi res

A conjugação dos diversos regimes financeiros para os dive$os beneficios

apreseúa um custo mais baixo em médio prazo, conjugado, no mesmo período,

com um equilíbrio técnico aceitável. Todavia requer acompanhamento e revisão

constante do custo, e rigor nas norÍnas de concessão e manutenção dos

beneficios previstos pelo presente estudo.

6.2.1 Regime de RepsúiçAo de Cspiíais de CoberÍuru

Chama-se atenção para o regime âdotado para o beneficio de pensão,

qual seja, "Repartição de Capitais de Cobertura". Tal regime, apesar

de adequado ao que se propõe, é mais sensível ao comportamento da
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massa segurada do que o regin]e de Capitalizaçâo, no que diz respeito

à variação das taxas de custeio. Apesar de apresentar um custo inicial

menor, um comportamento atípico em relação às premissas atuariais,

poderá causâr elevaçâo das taxas de custeio em medio prazo. Optou-

se pela manutenção deste regime para o beneficio de pensão uma vez

que, comparando-se aos custos apurados na avaliaçâo inicial, não

foram detectadas variações signiflicativas no custeio do beneÍicio de

pensão nesta reavaliaçâo.

Para o beneficio de Auxílio Reclusão adotou-se o Regime de

Repartição Simples, uma vez que este se Çaracteriza pela concessão

de forma nâo continuada, desta forma apÍesenta uma certa

estabilidade em seus custos. Por tratar-se de um beneffcio que

apreselta uma freqüência de concessão quase desprezível no

Municipio de Passo Fundo acredita-se que o Regime Financeiro

Adotado não interferirá na manutenção do equilíbrio técnico do

sistema.

Regine Próprio de Previdêncía Socíal Passo Fundo - RS
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7, Metodologia de Cdlculo

7,1 Fluxo Previdenciórto Phno de Beneficios IPPA§SO

Ihatiús e Pentiohistos Antes do

Plam Finonceno

p
<-- | -----______+ Iaatitos e Pe$ionistas Depols .lo

IPPÀSSO
Plano Preúi d.nciátú' (S BBJ|, do)

Pla"o r'ihahceitu
(rcp6!..úffihaiçAo esp.ial rdboral)

IPPÁSSO
01/02/2002

I pcríodo dc contribuição dos ativos e cobcnura do bencficio dc
peísão;

tempo de serviço, no qual, não foi recolhida a contribuição,
originando o Passivo Atuarial;

! pedodo de cobertura dos bcneficios de aposentadoria por invalidez
e auxílio-reclusão;

I período de recebimento das aposentadorias por sobrcvivência;

I pcriodo dc côntribuição dos inativos e pcnsionistâs > RGPS.

O fluxo acima representa o modelo utilizado para a presente Notâ Têcnica

Atuarial. No modelo em questão, o participante ativo deverá contribuir para o

R.P.P.S., iniciando seus apoÍes na data de sua vinculação no IPPASSO

(01/0212002).

Regíme Próp o de Previdência Social- Passo Fundo - RS
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Com rcferência ao Modelo Atua al implantado no IPPASO podemos esclareçer

qLLe tal estrutum leva em consideração a composição do Salário de Beneficio a

cargo do lirüdo Prcvidenciário IPPASSO. ou seja, cornpõe o valor do beneficio

do servidor no momento da conccssão na proporção cntre a data da concessào

('!'') e o começo de contribuição de vínculo no Instituto. A massa rle Servidores

Inativos e Pensionistas antcriores a criação do IPPASSO e a pal1e proporcional

do valor beneficio da massa de inativos e pensionistas concedidos após a criaçào

do IPPASSO é custcada através de Empcnho Especial (CEP) no valor da Folha

de Pagamento de cada gmpo respectivamcnte. Como critério de "'Blindagem"

enúc os gÍuposJ cstá definido na legislação municipal q\re tão ooderá ser

utilizqdo o Saldo Filançeiro Capitalizado do IPPASSO para pagamento de

eventuais déÍicits e não repassos patronais corn relação aos grupos acima

descritos: ( l) lnativos c Pensionistas que ingressaram no IPPASSO antes dc sua

criaçâo e (2) parte proporcional do valor beneficio da n'rassa de inati\os e

pensionistas concedidos após a criação do IPPASSO.

A estrutura do Plano custeio do IPPÀSSO esta lastreada na determinaçào e

definição do Salário Real de Beneficio do Fundo, SRB Jundo.

7.2 Delirição do Salário Real de Benefício do Fundo (SRB Íurrdo)

Para os beneficios de aposentadorias e pensão concedidos após sua c açào

(0110212002) o Fundo arcará somente com o valor do benefiçio determinado

pelo SRB fundo. Este valor corresponderá pcla parte da proporçào

coffespondcnte ao tempo de cont buiçào do participante para o Fundo, sendo

que a complementação do bcrcficio terá oligem no tepasse do Poder Piúlico

dc Passo Funtlo através de contribuições especia!'s mcnsais calculadas de

acordo con] a proporcionalidade dc vinculo conributivo do participaúe ao

Fundo de 
^posentadoria 

criado através da Lci Municipal 3.803/01 (data de

efetivo recolhimenÍo 01 /02/2002).

Regime Próprio de Previdàrcia Social Patso F ndo RS
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7.3 Delinição de Salório Real de Beneficio Total

SRB total = Salário de Beneffcio Total, paÍe paga pelo Fundo (SRB fundo)

e parte Çomplementada pela compensaçâo financeim aportada pelo Ente Patonal

com a finalidade de complementação da proporcionalidade, prevista na Lei

Municipal N" 4361/2006 artigo 7' que altera o Art- 25 da Lei Municipal

422112005 inciso XI.

7.4 DeJinição da Contribuiçõo Psbonal Especitl (CEP)

Contribuições Especiais Patronal (CEP), pdru arçar com o valor

correspordente ao pagamento integral do beneficio (á aposentados e

pensionistas na data 0110212002) ou complementação pala os inativos e

pensionistas de concessão posterior a criação do IPPASSO.

CEP = SRB total - SRR Fundo

Onde:

Cl9P = Contribuição Especial de Patrocinadora, caracterizada pela

cobertura do valor para complementação do Beneficio do Participante, sendo

calculada a cada mês de pagamento.

obs.: as demais fimçôes já foram dehnidas anteriormente.

7.5. Demais Prcmissas

/ Todos os paÍticipantes (ativos, irativos (> Teto RGPS) e pensionistas (> Teto

RGPS)) custearão os beneficios, enquanto viverem ou enquanto fizerem parte

do R.P.P.S.

Regime Própio de Previdéncia Social - Pdsso Fundo - RS
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/ Os beneficios, quando proporcionais, o serão em função do tempo dc

contribuição total necessário para a obtenção do beneÍicio integral;

/ Os eventos de invalidez (permanente) irão gerar sempre beneficios integrais

de aposentadorias por invalidez;

y' Seú cobrada contribuição inclusive sobre o 13' (décimo terceiro salário),

parcela devida pelo Poder Público Municipal (patrocinadora) e pelos

participantes.

Regime Própio de Previdência Social - Passo Fundo - RS
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8. Reservas Técnicas e Custo Suplemenrar Plano Previdenc írio

Para a manutenção e garantia dos Beneffcios calculados no Plano Previdenciário,

deveremos constituir as seguintes reservas e/ou fundos garantidores das

operações;

8.1. Resemas Técnicas:

8.1.1. Reserva Materndtica de Beneficios a Conceder

Esta reserva será constihrída com objetivo de gamntir os beneficios

futuros do R.P.P.S. sobre a ótica do Plano Previdenciririo, mais

pÍecisamente, os beneficios esfuturados com base no Regime

Financeiro de Capitalização (aposentadorias por idade/compulsória,

tempo de serviço e invalidez). Por definição, esta reserva é a

diferença entre o valor atual dos beneficios futuros (VABF) a

conceder aos paúicipantes não classificados como riscos iminentes, e

o vâlor atual das contribuições normais futuras (VACF), em

conformidade com o regime hnanceiro e método atuarial adotado.

8.1,2. Reserva Matemática d.e Beneficios Concedidos parte Plano

Previdencüfio

Para os beneficios já concedidos de aposentadoria ou pensâo, deverâo

ser comtituídas resçrvas de Beneficios Concedidos. Esta reserya

representa, na sua essência, a garantia de pagamento dos beneficios

futuos dos beneÍiciários que já estão em gozo de algum beneÍicio de

ordem continuada (aposentadorias ou pensões).

Deverão, ainda, serem constituídas pelo R.P.P.S. após a sua criação as

seguintes reservas:

23
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8.1.i. Resena de Contingência

Objetivando fazer face às futuras e possíveis oscilações no Equilíbrio

Técnico do Plano Preüdenciário, toma-se necessário constituir uma

reserva de contingência com parte dos superávits nos exercícios em

que forem verificados. Esta reserva deverá ser constihrída

anualmente, após a apuração dos resultados do exercício. A

constituiçâo desta Reserva será de 100% do superávit técnico

apurado, ao final do exercício, sendo limitada a 259lô (vinte e cinco

por cento) do somatório das reservas matemáticas de beneficios

concedidos e beneficios a conceder.

8.1.4. Reserva ptra AjusÍes do Plano

A diferença enke o superávit alcançado pelo R.P.P.S. e a Reserva de

Contingência deverá ser apropriada nesta conta para futuros ajustes

que veúam a se fazer necessários.

8,2. Aplicaeão das Reseryss e Fundos:

As reservas e/ou fundos deverão ser aplicados em ativos linânceiros de forma

a se obter rendlmento igual ou superior à Correção Monetária mais 6,007o

a.a (seis por cento ao ano) como já mencionado anteriormente, em

conformidade com a legislaçâo em vigor sobre a matéria, na data da aplicação.

Cabe esclarccer que tal reaomendação visa reduzir a possibilidade de, no futuro,

ter que se elevar às taxas de contribuição por ocorrência de fatorcs inesperados

ou insuficiência técnica.

Recomenda-se que a aplicação financeira dos recursos garantidores das reservas

seja realizada em instituições financeiras idôneas e solventes evitando-se ativos

Regime Próprio de Prevídência Social - Passo Fundo - RS
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de risco ou de baixa rentabilidade. A rentabilidade do ativo líquido deverá ser

acompanhada mês a mês, calculando-se a taxa intema de retomo do ativo

líqúdo, sempre em um período não inferior a 12 meses.

8. 3. Ca sto S uD lern entar :

O Custo ou Contribuição Suplementar (CS) é a contdbuição deconente do

financiamento do Passivo Atuarial (soma das Reservas Matemáticas de

Beneficios a Conceder e Conccdidos) apurado, na data de avaliação,

considerando o regime fmanceiro de capitalização.

O prazo que deverá ser escolhido para a amoúizaçào do referido Passivo,

conforme disposição contida na Portaria MPS n'403/08, deverá seÍ de até 35

anos para cada Plano de Equacionamento do Déficit.

O prazo escolhido para a amoÍização do referido Passivo, conforme disposição

legal, foi de 30 anos. O percentual apurado de Custo Suplementar é apurado

conforme determinação do Ministério da Previdência Social da seguinte forma:

Conforme pÍemissas atuariais, pré-estâbelecidas, apura-se o Valor Atual da

Folha de Salários Futuros considerando uma taxa real de juos de 6,00% a.a (seis

por cento ao ano) e taxa de crescimento da folha salarial de [,00% a.a..e após

determina-se o percentual necessário paru amortização do Déficit calculado

atuarialmente.

Sendo §nBfzdo, o salário mensal real de beneficio de um paÍticipante ativo de

idade "x" , a Reserva Matemática de BeneÍicios a Conceder após "t" anos de seu

ingresso no R.P.P.S. será decomposta em função dos beneficios estrutuados no

rogime financeiro de capitalização (aposentadorias por idade/compulsória, tempo

de serviço e invalidez), conforme expressão algébrica abaixo;

Regíme Próprio de Previdência Socíal Passo Fundo - RS
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9. Resultados da Avaliação

9.1 Custeio do Plano Previdencidrio

A aplicaçâo dos modelos de cálculo, tonando-se a massa de sewidores ativos.

inalivos e pensionistas, originou os custos quc abairo são apresentados-

Na tabela, para fins de simpiificação, os custos das cobefiuras previdenciárics

estão espelhados ern percentuais incideltes sobre a soma dos SRC atiros,

proventos dos pafticipantes inativos e pensâo dos pafticipantes pensionistas

(quota integral) quc pcrcebam valor de bencfÍcios superiores ao tcto do RGPS.

Os custos Í'oram dcsdobrados em normal e suplementar. conÍ'onlrc segue:

Custo pqta ManuÍenção do Plano Previdenciário

BêneÍícios Percentuais
Aposentadoíia 7,8480/a

lnvalidêz o,2680/.

Pensão Ativos 1,269yo

Pensão lnativos 0,924%

Auxílio Reclusão 0,01%
§ub Total '10,309%

2,O00./.

Total 12,309./.

CS Patronal í0.780%
AÍquota
Avaliação 23,Oa99/.

Custeio Atual (Lei Municipál)
Alíquotas
Servidores 11,04%

Patronâl Normal 11,00%

Custo Suplementar Patronal 1,13%

Total Hoje 2313%

Diferênea a maior o,o41%

23,1 3o'/" - 23,oag% = 0,041 %

Regi le Próprio de Previdàuia Social - Passo Fundo - RS
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Distri b uíç ã.o do C usteio

ô modelo de Custeio Atual, in'rplementado pela Legislaçâo Federal. prer,é

alíquotas de no mínimo 11% para os scrvidorcs bcm como 1l% pam parte

patronal. Temos que este modelo, hxando o custeio atuarial, tàz com que o

RPPS. neste molnento, esteja impossibiljtado de reduzir sua contribuiçào na

nredicla em que venha obter un superávit em função do acumulo financeiro

resultante da aplicação de suas taxas contributivas acumuladas ao saldo

fi nanceiro capitalizado.

Como podemos perceber, as aliquotas calculadas nesta última avaliaçào atuarial,

demonstmram-se inferiores às aliquotas 23,130% estabclecidas e aplicadas pela

legislação do RPPS de Passo Fundo. A alíquota de 23,130% esta assim

distribuída:

y' 
1 1.oo% ser,,idores

y' I 1.009/n Patronal

/ 1,13% Custo Suplcmcntar Patronal, detem'linado cm Lci Municipal N'

4.621,12009 em seu artigo 11.

O percentual de l,l3%, já calculado atua âlmente como alíquota de cusÍo

suplementar eü avaliaçõcs atuariais anterjores, deverá ser mantido- unIa vez çlue

o Custeio de lloÁ+l.i3rl, - 12,13% patronaljá estava sendo aplicado c definido

legalmente pelo RPPS. Esta Avaliação Atuadal define a marutenção dos indices

platicados, não cntcndcndo, ser necessária uma alteração na Legislação

\.4unicipal, pois os pcrccltuais atualme[te pratica<los já encontram-se em niveis

superiores aos calculados e demonstrados pela últirna avaliação atuarial. Em

suma! o percentual clc 10,78% de custo suplementar fixado no cálculo atuarial

2015 cstá contemplado e compensado da seguinte forma: 1,130/o ua lei conro

custo suplementar e a diferença de 9,65% (10,78%-1,13%) esÍá compensada

dentro do custeio notmal do EntÇ Patronal. Iintendcmos que o Plano esta enr

Equilíbrio Técuico Financeiro e Atuarial, pois o mesmo mantém o ctL§t!'io

Regime Próprio cle Previclência Social - Passo Fundo - RS
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necessário a capjtâlização das rcseryas n]atemáticas para fazcr frcnte aos

compromissos assumidos pelo mesmo.

10. Análise da Rentabilidade Obtida em 2014

Confotme citado anteriormente, a rentabilidade liquida que os valores apJicados

deverão apresentar é de 6,000Á a.a. (seis por cento ao ano) descontados da inflação,

que cm nosso estudo está sendo equipâmda ao TNPC índice de Preços ao

Consumidor. Logo podemos detemrinar que a meta ataaial estabelecida paÍa a

obtenção da rentabilidade para o exercicio dc 201,1 foi de 6,00% a.a. mais INPC.

Lcmbramos que todas as aplicações realizadas pelos R.P.P.S's, deverão observar o

que detelmina a legislação atuai.

10.1. Avalidção dtt Rentdbilidade no Peúodo de 2014

Os valorcs apresentados foram analisados e aptirou-se a rentabilidade obtida no

periodo. O Í[dice resultou para o atro de 2014 em 14,107ô. Registramos que o

f'urdo de Passo Fundo, atingiu a Meta Atuarial de t2,23% proposta em 2014.

Regime Próprio de Pt'evídéncía Socíal Passo Fundo - RS
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17. Reservas Técnicas e CasÍo Saplementar

Para a manulenção e garantia dos Benefícios calçulados ncste estudo, cleve-se

constituir as scguintçs rcscwas c/ou Fundos gaÍantidores das opemções:

1 l. 1. Resemas Técnicss :

11.1.1. Resemu Matemdtica de BeneJícios a Conceder

Esta reserva será constituída com objetivo de garantir os beneficios

futuros do R.P.P.S., mais precisamente, os bencficios estruturados

com base no Regime Financeiro de Capitalizaçào (aposentadoriâs por

idade,/compulsória, tempo de seryiço e invalidez). Por dcfinição, esta

reserya é a diferença entre o valor atual dos beneficios futuros

(VABF) a conceder aos participantes não classificados corno scos

iminentes, e o valor ahral das contribuições lormais futuras (VACF),

cm conformidadc corn o regime financeiro e método atuarial adotado.

11.1.2. Reserva Matemática de Benefícios Concedidos

Para os bcncficios já concedidos de aposentadoria ou pensão, deverào

ser constituídas reservas de Ileneficios Conccdidos. Esta tesewa

reprcsenta, na sua essência. a garuotia de pagarnento dos beneficios

flrturos dos beneficiários que já estão em gozo dc algum beneficio de

ordem continuada (aposentadorias ou pensões).

Deverão, ainda, screm constituídas pelo R.P.P.S. após a sua criaçào as seguintes

reser\,as:

Regüne Pró7trio cle Previdêncía Social Passo Fundo - RS
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I1.1.3. Reserva de Contingência

Objetivando fazer facc a futuras e possíveis oscilações no Eqrilíbrio

l'écnico do Plano Previdenciário. toflta-se necessário constituir uma

rcsena de contingência com parte dos superávits nos exercicios cm

que forem vcrificados. Esta reserr'a develá ser constituída

anualmente, ap(rs a apuração dos resultados do exercício. A

constituição desta Reserva será de 100% do superávit técnico

apumdo, ao final do cxercício, sendo ljrnitada a 257o (vinte e cinco

por cento) do somatório das reservas matemáticas de beneficjos

ÇonÇedidos e beneficios a conccdcr.

1 1.1.4. Reservo para Ajustes .lo Plano

A dilcrença entre o superávjt alcançado pelo R.P.P.S. e a Resena dc

Contingência dcvcrá sçr apropriada nesta conta para futuros ajustes

que venham a se fazer necessários.

11.2. Aolicacão das Reservas e Fundos:

As reservas e/ou Fundos deverão ser aplicados êm âtivos ,inanceiros d€ forma

â se obt€r rendimento iguâl ou superior à Correção Monetária mais 6,007.

â.4 (seis por cento âo ano) como já mencionado ant€riormente, em

conformidade com a legislação em vigor sobre a maténa, na data da aplicação.

Cabe esclarecer que tal recomendação visa reduzir a possibilidade de, no futuro,

ter que sÇ elevaÍ às taxas de contribüção por ocorrência de fatores inesperados

ou insufi ciência técnica.

Recomenda-se que a aplicação financeira dos recursos garantidores das reservas

seja realizada em instituições financeiras idôneas e solventes evitando-se ativos

de risco ou de baixa rentabilidade. A rentabilidade do ativo líquido deverá ser

Regine Próp o de Previdência Social- Passo Fwtdo - RS
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aÇompar'rhada mês a mês, calculando-se a taxa intema de retomo do ativo

liquido, sempre em um pe odo não inferior a 12 meses.

I 1. 3. Cusío S uplem eníar :

O Custo ou Contribuiçâo Suplementar (CS) é a contribuição deco[ente do

financiamento do Passivo Atuarial (soma das Reservas Matemáticas de Tempo

de Sewiço Passado, Reservas Matemáticas de BeneÍicios a Conceder e

Concedidos) apurado, na data de avaliação, considerando o regime financeiro de

capitalização.

11.3.1. Passivo Ataartal - BeneJícios a Conceder Pbno Atuartal

A apuaçâo do Passivo Atuarial, que representa neste caso o montante

da Reserva Matemática de Beneficios a Conceder para todo o quadro

de ativos, foi feita em conformidade com as formulações anexadas ao

presente trabalho. O resultado final aponta para o montante de RS

300.602.536,76, corespondentes a necessidade atuarial de reservas

para a garantia dos benefiÇios estruturcdos no regime de capitalização

atuarial considerando o SRBfundo.

Regíme Própio de Previdência Social Passo Fuwlo - RS
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11,3.2. Psssivo Atuaial - Benejícios Concedidos

A apuraçào do Passivo Ahrarial, que reprcsenta neste caso o molltante da

Reserya Matemática de Beneficios Concedidos para todo o quadro de inatit os e

peimionislas do grupo capitalizailo, liri feita em conformidade conr as

lormulações arexadas ao presente trabalho. O resultado final aponta pam o

montante dc R$ 193.050.476,98, correspondentes a neccssidade atuarial de

reservas para a garantia dos beneficjos estruturados no regime de capitalização

atuarial considcrando o SRBfundo.

11.3.3 DéÍicit Atuaiql Plano Prcvidenciório

O Déficit atuarjal apontado nesta Avaliaçâo Atuarial no valor cle R$

180.933.742.99 foi resultante da soma das Reservas Matcmáticas

necessárias deduzidas do valor do Saldo Financciro disponivel e na data da

Avaliação Atuadal, no valor de R$ 232.010.057,34 somado a estimativa de

recebimento da Compensação Financeira no valor dc R$. 80.709.2 I 3,41, de

acordo com a previsão da Portaria MPS 03/2008 Art. 11 Par. 3'.
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12. Plano de Equacionamento
Previdenciárto

do Déficit Átuarial Plano

O plano de equacionam€nto para o déficit atuarial foi delineado da

seguinte forma:

i. Aplicação de alíquota de Çusto suplementar sobre a

folha de salários de contribuição mensal, incluindo a

folha do décimo terceiro salário de servidores ativos e

abono natalino para casos de contribuição de inativos

e pensionistas (considerando a regra de contribuição

paÍa inativos e pensionistas €stabelecidas

constitucionalmente). Neste caso, consideraremos 13

parcelas de arrecadação anuais para cada período de

amortizaçâo do déficit atuarial.

ii. Na tabela em anexo (Anexo I), obsewamos a evoluçâo

da folha ao logo do período de amortização e ao Íinal

do prazo conclui-se a anecadação do montante

necessário de aporte paÍa o equacionamento, em

valores atuais do déficit técniço calculado nesta

Avaliação Atuarial. (lembrundo que na legislaçâo

consta o ajuste de alíquotas ente CS e CN)

iii. O prazo escolhido para amortização do referido

Déficit Atuarial, conforme disposição contida na

Portaria MPS no 403/08, foi de 30 anos fueríodos).
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iv. A lolha de salários foi determinada ern função da

descapitalização financeira ao longo dos 30 pe odos,

considerando 13 parcelas para cada período a taxa de

ju.os equivalentes mensais de 6.00 9óaa e taxa de

crescimento salarial equivalente mensal de 1,00 7oaa.

Expressão de Cúlculo da Folha de Salúios Faturos

As expressões algébricas que seguem são reflexo do grupo de sen'idores

calculados c rlimensionados na data da Avaliaçâo Atuarial c rcpreseltarão Va]or

Atual da Íblha de Salários fumros considerando as Hipóteses estabclecidas na

Nota Técniça Atua al col'rlo a taxa de crescimento salarial. bem como e taxa de

juros aplicados.

flsF s..,,td.,",=»fÁSF Servídoret anual* FD
!=1

Onde:

í/ASF s.,,,t,,", : Valor Atual da Folha de Salários !-uttros Considerando a Base de

Connibuição do RPPS:

r=ll

lVASFServidore.sar?r..rl 
: Sonatório do Totàl de Salários Base rle contribuição dos

Servidores, eslabclccido em Lei Municipal, consideranclo o pcriodo de um ano,

inclusivc corn dócimo terceiro quando for o caso. Período de iluxo dc 3 I anosl

FD : Fator de Desconto finalceiro considerando às hipóteses afuariais adotadas

nesta Nota Técnica 
^tuarial.
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Ás tabelas abaixo, mostram as determinaçõ€s de alíquotas de contribuição
pârâ o próximo período:

Avâliação Àtuarial Base 30/121201 4

Recomendâção de Àúquotas de Contribuição
Coítritlüintcs Alíquotâ Basê de Incidênciâ

\r,\o. |.(Ír,.. InthdTordl (SRí )

lMtivos I 1.00% Parccla superior a 1009ô do teto RaiPS

TOIÁL Podel Público 12,13% Folht Total (SRC)

ioÍ a 100% do lcto RGPS

ComparatiYo
ÀYâliações anteriores

DRÂÀ Àlíquotâ Normrl Totnl* Custo Suplemtntar
2015 12,309% 10,78%

2014 lô,oooo 6.08""

2013 16.04% 5,s1%

2012 t?,8q"0 5.)2'o
201 l

x ObservaÍ no Custo Normal 2015 consideÍa despesa administraliva de 2,0OYo.

11.Otyo 5,98%
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13, Parecer Conclusivo

Esta Avaliação Atuarial tem por objetivo estudar, sob o prisma técnico-atua al, a

estruturação do plano de beneficios e de custeio do REGIME PRÓPNO DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL do Município de Passo Fundo -RS, adotando o modelo

proposto pelas Emendas Constitucionais No's 4l e 4'l e demais legislações,

gerido pela Unidade Gestora IPPASSO - Instituto de Previdência Social dos

Servidores Municipais de Passo Fundo.

As bases de dados apresentadas para efetivação da Avaliaçâo Atuarial fomm

recepcionadas paxa o estudo e foram considerados em sua maioria dados

consistentes.

Para idade de vinculo a algum sistema de Previdência: nos cÍrsos em que se

considerou a inforrnação prestada, inconsislente, adotarum-se as seguintes

hipóteses:

Considerou-se para os servidores que ingressaram no sewiço público municipal

com idades situadas entre 18 e 26 ânos, que este foi seu primeiro emprego,

Para os servidores que ingressaram 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 26 anos, conforme AÍ. 13,

parágrafo 2o da Portaria MPS n' 403/08.

Neste caso, com adoção das medidas reparadoras da informação de idade de

entrada em algum sistema de previdência para que se possa começar a considerar

o tempo de contribuição dos sewidores, caso a idade real seja maior do que os [8

anos previstos ç utilizados como hipótese, o impacto desta nova realidade

acametaria em um custo suplementar menor e um custo normal maior do que o
36
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apresentado nesta AvaliaçãO Atuarial. Sâlientamos a real necessidade de

acolhimento pôr parte da gestão do RPPS em trazer parâ seus arquivos o dado

correto de entmda em vinculo previdenciário de cada servidor para efetivaçâo do

tempo íeal de conhibuição dos pafticipantes do Regime Próprio de Previdência

Social do Município.

Para este estudo, no tocante a composição familiar, optou-se por adotar a

expedência de uma população similar, com tamanho maior para uma melhor

aderência da populaçâo dos servidores municipais de Passo Fundo na curva de

regressão para determinar a distribuição do compromisso médio familiar, Hx.

Tomou-se como base às informações e a estrutuÍa familiar do quadro de

sewidores públicos do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul *
IPERGS.

As hipóteses e premissas que estão sendo apresentadas por este estudo atuarial,

por meio desta Avaliação Atuarial, serão demonstradas aos gestores e

representante legal do ente federativo com a finalidade de aprovação confonne

assinatua da Nota Técnica Atuarial e certifrcado do Demonstrativo do Resultado

da Avaliaçâo Atuarial, DRAA.

O Beneficio de Auxílio Reclusão, por tratar-se de um beneficio que apÍesenta

uma freqüência de concessão quase desprezível, acredita-se que o custeio

adotado de 0,01% da folha de Salários de Contribuição não interferiÍá na

manutenção do equilibrio técnico do sistema.

No modelo em questão, o participante ativo deverá contribuir para o R.P.P.S.,

iniciando seus aportes na data de sua vinculação no IPPASSO (01/0212002).

Com referência ao Modelo Atuarial implantado no IPPASSO podemos esclarecer
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que tal estrutura leva em consideração a composição do SalíLrio de Beneficio a

cargo do Fundo Previdenciário IPPASSO, ou seja, compôe o valoÍ do beneÍício

do servidor no momento da concessão na proporção entre a data da concessào

("r") e o começo de contribüção de vínculo no Instituto (momento "p""). A
massa de Servidores Inativos e Pensionistas anteriores a criação do IPPASSO e a

parte proporcional do valor beneficio da massa de inativos e pensionistas

concedidos após a criação do IPPASSO é custeadâ ahavés de ContriUiriçao

Especial (CEP) no valor da Folha de Pagamento de cada gmpo respectivamente.

A estrutum do Plano custeio do IPPASSO esta lastreada na determinaçào e

definição do Salário Real de Beneficio do Fundo, SRB fundo.

O Plano de Equacionamentq do Déficit Atuarial, foi delineado optando-se pelo

sistema de amortizações mensais aÍavés de alíquota de contribuição suplementar

patÍonal calculada conforme segue:

a. Aplicaçâo de alíquota de custo suplementar sobre a folha de salários de

contribuição mensal, inclúndo a folha do décimo terceiro saltírio de servidores

ativos e abono natalino para casos de contribuição de inativos e pensionistas

(considerando a regra de contribuiçâo para inativos e pensionistas estabelecidas

constitucionalmentô). Neste caso, consideraremos 13 parcelas de arrecadação

anuais para cada período de amortização do déficit atuarial.

b. Na tabela em anexo (Aaexo I), observamos a evolução da folha ao logo do

período de amortização e ao final do prazo conolui-se a arrecadação do montantc

necessário de aportc para o equacionamento, em valores atuais do déficit técnico

calculado nesta Avaliação Atuarial.

c. O prazo escolhido para amortização do referido Déficit Atuarial, confonne

disposição contida na Portaria MPS no 403/08, foi de 30 anos (períodos).
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A folha de salários foi determinada em fi.rnção da descapitalização financeira ao

longo dos 30 periodos, considerando 13 parcelas para cada período a taxa de

juros equivalentes mensais de 6,00 Yoaa e taxa de crescimento salarial

equivalente mensal de 1,00 o/oaz.

Os resultados apurados na presente avaliação apontaram para uma alíquota de

contribuição total de 23,089y", estão distribuídos em: Custo Normal e Custo

Suplementar.

O modelo de Custeio Atual, implementado pela Legislação Federal, prevê

alíquotas de no mínimo I 1,00% para os servidores bem como 11,00% para parte

paüonal. Temos que este modelo, hxando o custeio atuarial, faz com que o

RPPS, neste momento, esteja impossibilitado de reduzir sua contribuiçâo na

medida que venha obter um superávit em flurção do acumulo financeiro

resultante da aplicação de suas taxas contributivas acumúadas ao saldo

fi nanceiro capitalizado,

Como podemos perceber, as alíquotas calculadas nesta última avaliação atuaÍial,

demonstaBm-s€ inferiores às alíqtotas 23,l3Yo estabelecidas e aplicadas pela

legislação do RPPS de Passo Fundo. A alíquota de 23.13% esta assim

distribuída: Servidores I lolo, Patronal I 1%, Custo Suplementar 1,13% conforme

determinado em Lei Municipal No 4.62112009 em seu artigo ll. Deverá ser

mantido o plano de custeiojá praticado.

O percentual de l,l3%o, já calculado atuarialmente como alíquota de custo

suplementar em avaliaçôes atuariais anteriores, devená ser mantido, uma vez que

o Custeio de 11,00%+1,13% = 12,13% patronal já estava sendo aplicado e
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definido legalmente pelo RPPS. O percentual de 10,'18Yo de custo suplementar

fixado neste crflculo atuarial 2015 está contemplado e compensado da seguinte

forma: l,l3% na lei como custo suplementar e a diferença de 9,65% está

compensada dentro do custeio normal do Ente Patronal. Entendemos que o plano

esta em Equilibrio Técnico Financeiro e Atuarial, pois o mesmo mantém o

custeio necessário a capitalização das reservas matemáticas para fazer fiente aos

compromissos assumidos pelo mesmo.

Os resultados do Fundo, considerando a aplicação das alíquotas reçomendadas e

mantendo-se a regularidade dos repasses de contribuição, deverâo permanecel

apresentando superávit's.

Foi uúlizada a Folha de Contribuição mensal no valor de R$ 8.353.609,92 para
aplicaçào das alíquoras de conrribuiçào.

A taxa média de crescirnento salarial dos servidores de Passo Fundo encontrada

fixada na media de 6,00%, oriunda da análise da serie de reajustes.

O valor apresentado acima reflete somente a média móyel para o crescimento

salarial nos ütimos anos e destoa da média a longo prazo. Sendo assim, optou-se

por colsiderar o percentual de 1,00%, o qual está mais próximo ao ÇresÇimento

real dos servidores observando um período superior a quatro anos e paÉ a

próxima Avaliação Atuarial será estudado novamente o dimonsionamcnto desta

hipótese.

Conforme requerido pelo ministério da previdência social abaixo demonstramos

dados referentes ao grupo previdenciário dos ativos como idade média,

diferimento para a aposentadoria, tempo de sewiço passado e idade média na

aposentadoria todos discriminados por sexo.
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Tempos Médios de Ativos (em anos)
Masculino Feminiuo

Iempode Serviço Atual 17,00 r7,00
Diferimento 18,00 16.00
dade Atual 44 43

Idade na Aposentadoria 62 59

O presente trabalho foi realizado baseado nos dados fomecidos para os cálculos,

nas datas e critérios de concessão de bene{icios definidos. Qualquer alteração

nestas premissas pode afetar o plano de custeio elaborado. Portanto, fâz-se

necessário um prévio estudo atuarial no caso de alterações significativas na base

de dados, ms datas de corte ou nos critérios de concessão, de forma a verificar o

impacto das mesmas no plano de custeio de{inido no presente estudo.

Destaca-se, ainda, que o plano técnico foi delineado com base na premissa de que

a Rentabilidade Líqüda Mínima dos Ativos deva ser de 6,00% a.a. (seis por

cento ao ano) descontados da inflação (INPC).

Outlo fator a ser destacado de modo especial, e a impoúância da regularidade e

pontualicl,ade das receitâs de contribuiçâo a serem aul'eridas pelo R.P.P.S--

Quaisquer receitas lançadas e não efetivadas pelo Poder Público de Passo Fundo

deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mercado, a partir

da data em que foram devidas. [sto decorre do fato de que, sendo as contribuições

parte integrante do plano de custeio (e responsabilidade assumida pela

pahocinadora (Poder Público) e participântes servidores), a falta de repasse ou

atraso e sua conseqüe[te não incorpoÍação ao Fundo Gamntidor de Beneficios,

além de inviabilizar o R.P.P.S. em médio prazo, resulta em déficit futuÍo, certo e

previsível.
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levando em consideraçâo os mais usuais preccitos técnicos e atuariais aplicáveis

à maté 4, bem como a legislação previdenciária e correlata vigente na respectiva

data-base de cálculo (30 de Dezembro de 2014).

Fundo, RS, 31 de Dczembro de 2014.

DRT / R,I 1019

DAEÀÀPF2OI5GDOJ

Fa li, Ássessorio Atuotiítl

Finalizando, cumpre informar que a prcsentc Reavaliação Atuarial foi elaborada
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I cERTlFlcADo Do oEMoNSTRATTvo DE REsuLTADos DA AVALTAÇÂo ATUARTAL - DRÁA -l

2015

PÍêfeitura Municipal de Pãsso Fundô/RS 87 612 537/0001-90 IPPASSO lnstiuto d6 Pr€vidência So.lal dos
S€ryadqes M0niclpais de Pâs Fu.do 04 903.S89/0001-02 30111t2015

Avaliêçao Atuaáal An!âl
N' da NTA - Plano Prevldênciárlo 2015.001404 1 31t1212014
N'da NÍA ' Plano Financ€lro Àvaliação Aluárial lniclal oatâ de Elaborácão dã avãliácão 3111212014

ouAoRo RFSWo oAs rNÉõÃ-ü;cõÉ3FãEaiãEÃ3Iõõü

Esríi5tlcâs da Populaçáo

654 1947 2601 $ I353 606 42

0 0 0 s 0.0(
12'l 622 743 $ 2 606,324.2(
37 89 '126 $284,534.5:
0 0 0 $ 0.0r
0 0 $00(

Plano Previderci&io , Civil Plâno Firanc€iro , ciúl

Compromtso. Ger.çáo

aÍtvos GÀRANT|DoRES Dos coMpRoMlssos oo ptaNo DE BENEFictos $232,010057 34
PRovtsÂo MÀTEMÁTrcÂ Dos BENEFlctos coNcEotDos s 162,388.269.72
PROVISAO MATEMÁÍiCA DOS BÊNEFICIOS ACONCÉOER : s 174,097,337.70
RESI'LTADO ÀÍUARIÂL -$ 104,475,550 08
REsriLTÂoo FtNANcEtRo EsTtMÀoo paRA o ExERclco

% Sobrc a Base do Conrnbuição

Plánô Phvidênclárlo Civtl

Bon.llclos Avãllado8 êm Rêglhe dê Captaltzasão $ 14 772192 2t 13.6(
Bên.íl.ios ÁvlllâdG êm R€panição dô CâDtráts de Cobenura $ 1,378,3131
B...tlclos Aváliad6.m Reglmê d,ê Rêpaílção de Stmpl6s $00( 0.0(

$ r6,150,505 4( 14 8i

Atuário Rêsponsávol Técnlco JoSÉ GUILHERME FARDIN

R.Cr...nta.t Lê9.1 .]o E.to IUCIANO PALMA DE A2EVEDO
^ss.: i,^§.-o -#

Rêprc56ntrnü. Lêg.l da uôldadê Go.tora SANDRO ROBERÍO RIFFEL *"., ,-/Í,/4-
Ceíifico qoê o Relâóno da Avaliãçáo Núand â que se etêÍe ô p@sent€ DRAA íoi ápÍesentãd

RepÉlEntántê do Colegl.do Dêllbêrativo do RPPS ÂltE L.odlrÂdunes.b lhra ry,'Az//âV?%/
01/1212415 12:42:35


