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1. Introdução

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

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

Demonstações Atuariais, os Pareceres Técnicos e o Relatório Atuarial

concementes ao exercício findo em 30 de Dezembro de 2015.

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

atuadal, a estrutuação do plano de beneficios e de custeio do REGIME

PRÓPRIo DE PREVIDÊNCIÁ soctÁL do Município de Passo Furdo, Rio

Grande do Sul adotando o novo modelo proposto pelas Emendas Constitucionais

No 41 e 47 e demais legislações conelatas.

Os benefiçios Çontemplados na presente avaliaçâo são os seguintes:

Quanto aos Parlicipaníes :

a) aposentâdoria por tempo de contribuiçào;

b) aposentadoria por invalidez;

c) aposentadoria compulsória ou por idade;

Qu anto a os Depe n denles :

d) pensão por morte; e

e) auxílio-reclusão.

Em obediência às Emendas Constituaionais n"'s 20, 4l e 47, Lei f
9'717198, e demais legislações atinentes à matéria, foi elaborada a presente

avaliação atuarial. As iuformações fomecidas para elaboração deste trabalho são

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

cadaslral dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas na referida

data base de dados. (30/12/2015)

Regine Próprio de Preúdê cia Social Passo Fundo - RS



Fadin Assesto.ia Atuorial

2. Definições

Regime Próprio de Previüncia Social

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

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

Fuado De Previdência (Unidade Gestora)

IPPASSO

Pqrticipaníes

São as pessoas Íisicas, regularmente inscritas no R.P.P.§. e que podem usufruir

os beneficios previstos pelo mesmo;

Patroc tadoru

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

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

Participantes - dependentes

São as pessoas fisicas, vinculadas diretamente com os pârticipântes,

regularmente inscritas no R.P.P.S. como dependentes de participaíte;

Sshirto Real de Contríbuição (SRC)

Remuíeração sobre a qual seÉ calculada a contribuição previdenciiíria do

participante;

Salário Resl de BeneÍício Furrdo (SRBÍundo)

Remuneração sobre a qual será calculado o beneÍicio do participante conforme

premissas atuariais a cargo do Plano;

Regime Próprio de Previdéncia Social - Passo Fundo - RS
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Sahifio Real de Benefcio Totol (§RBÍotaI)

Remuneração sobre a qual será calculado o beneficio total do paÍiciparte

conforme premissas atuariais;

Contibuição Nomal ou Custo Normal (CN)

Montante ou percentual vinculado ao custeio regular dos beneffcios previstos no

respectivo plano, çm conformidade com o regime frnanceiro e método âtuarial

adotado;

Contribuição Especial Palrunal (CEP)

Contribuição Especial de Pafrocinadom, caracterizâda pela cobertua do valor

para complementação do Beneficio do PaÍicipante, sendo calculada a cada mês

de pagamento.

Contribuição Especíal ou Custo Suplementor (CS)

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

ouüas finalidades não incluídas na contribuição normal;

Passivo ÀtuaÁal

Valor atua1 dos beneficios futuros, üquido do valor atual das contribuições

normais futuras, de acoÍdo com os metodos € hipóteses atuariais adotados;

Déficit Técnico

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

Superóvít Técnico

Diferença, quando positivq entre o Ativo Líquido e o Passivo Atuarial; -

Regirne Próprio de Plevidência Social - Passo Fundo - RS
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Reserva Matemdtira de BeneÍrcio a Conceder

É a diferença, calculada atuarialmente, entre o valor atual dos benelicios futuros,

a conceder aos pâxticipaÍÍes não classihcados como riscos iminentes, e o yalor

atual das contribuiçôes normais futuras;

Resema Matemática de Beneficias Concedidos

É a diferença, calculada atuarialmente, enÍe o valoÍ atual dos compromissos

futuros para com os paÍticipantes inarivos. pensionistâs e panicipantes em

atividade classificados como riscos iminentes, e o valor atual das contribuições

normais futuras desses participantes;

Mínimo Atuaial ou Exígivel Áluarial

É a rentabilidade minima que o ativo líquido deve apresentar de forma a dar

consistência ao plano de beneficio e custeio.

Regime Pniplio de Prcvidêhcia Social - Passo Fundo - RS
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3- Base Cadaslral

3.1. Sitaacão da Base Cadtstral

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

tabulados de acordo com a necessidade deste estudo- Após a tabulaçào, os

mesmos passaram por um teste de consistência, lo qual se verificou o grau de

confiabilidade das informações recebidâs. As inconsistências verihcadas foram

sanadas da seguinte forma:

Idade de Vínculo a algum sistemq de PÍevidência'. nos casos em que se

considerou a informação prestada, inconsistente, adotaram-se as

seguintes hipóteses:

', Considerou-se para os sewidores que ingressaram no serviço

público municipal com idades situadas entre l8 e 25 aros, 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

conservadota de que os mesmos ingressaram em algum sistema

de previdência com l8 anos.

A tabulação dos dados dividiu o gmpo de participantes nos três subgrupos

abaixo:

Ativos: paÍÍiçipantes, 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 voluntariamente ou não da(s) patrocinadora(s), ou que, apcsar

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

outros órgãos püblicos e poderão vir a receber algum beneficio

previdenciário por parte do R.P.P.S.;

Regime Própio de Previdência Social - Passo Fundo - RS
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Irrativos ou ÁpoEentados: participantes que já so aposentaram, pela(s)

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

folha do Executivo;

Pensiorristas: dependenÍes de participantes que auferem beneÍicio de

pensão por morte.

3.2 Base de Dados Ávaliada

Para a pÍesente Avaliâção Atuarial, respeitando a modelagem adotada na

respectiva Nota Técnica Atuarial seÍão dimensionados os valores analisados,

conforme composição presente na seguinte base de dados:

PLÁNO CAPITALIZADO

Grupos de Segurtdos
Mâlrículas Ídldê Remunrrâráo RemuneÍicão
crupos F'requênci' % lt"ai, Mtaiâ (Rs) Toirr (R$) 

o/'

Arlvos 2,598 n,a1% 41,12 2.397,20 6,227.528.50 64,74%

Homd§ 555 21.36% 44.44 2.216,51 1.2§-119.47 ',t9.7504
_ Mllh€ros 797 30,68% 42,AA 2.443,09 1.947.144,02 31,26v.
. PrclessG 83 3,r9% 4s,17 2.395,64 19A.638,08 3,19%

ProÍ€ssoras 1.163 44,77% 44.37 2.452,04 2.851.766.93 45.79%

lnâtlvos 793 22,55V" ú,22 3,967,12 3.066.864,84 3r,88%

Ponslonlsta5 126 3,58% 56,51 2.5Aa,2t 325.a86.9a 3,38%

Gêrâl 3.51t t0o,o0% 2.735,37 9.620.280.32 100.00%

Verifica-se a manutenção de sewidores deixando constante a idade média do ano

anterior desta forma ainda oxigenando o Fundo com aumento da base de

contdbuição, destacamos que a cont buição de inativos e pensionistas Íespeita as

regras constitucionais.
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4. Plano de BeneJícios

4.1. Aoosentqdoiq por Tempo de Contribuieõo. oor ldade e Comoulsória

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

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

participante que cumprir os requisitos mínimos necessários à sua concessào.

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

concedida com proventos proporcionais ao tempo de conhibuição.

Para o cálculo dos proyentos de aposeÍtadoria, por ocasião da sua concessào,

serâo consideradas as remunelações utilizadas como base para as contribuiçôes

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

periodo cont butivo.

Na presente Notâ Têcnica Atuarial, o grupo de participantes ativos foi dividido

em dois subgrupos distintos, dispostos da seguinte forma:

1l Reüas de Concessão (Proventos cqlculsdos pela Médial

A aposentâdoria por tempo de contribuição seú concedida:

{ CompulsoriamenÍe, 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;

l

Regime Própio de Prcidêncio Sociql Passo Fundo - RS
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/ Voluntariamente, desde que tenha integralüado 120 contribuições

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

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

i) - para aposentadoria com prove[to integral: 60 anos de
idade e 35 anos de contribuição, se do sexo masculino, e

55 anos de idâde e 30 anos de contÍibuição, se do sexo
feminino;

ii) - paÍa aposentadoria com provento proporcional ao
tempo de conÍibuição: 65 anos de idade, se do sexo
masculino, e 60 anos de idade, se do sexo feminho.

/ Professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício

das funções de magistério na educação infantil e no ensino

fundamentâl e médio terá direito a aposentadoria a partir de 30 anos de

contribuição, se homem, e 25 anos, se mulher, e idâdes mínimas de 55

anos para homem e 50 para mulher.

/ Pam aposentadoria com provento proporcional ao t€mpo de

contribuição: 53 anos de idade e 35 anos de contibuição, se do sexo

masculino, e 48 anos de idade e 30 anos de contribuição, se do sexo

feminino, acrescido a cada período de contribuição, um período

adicional de, no mínimo, 207o (vinte por c€nto) do tempo que faltava

para atingir o período de 35 anos ou 30 anos, conforme o sexo, 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 c€nto, para
aquele que completaÍ as exigências para aposentadoria
na forma até 3l de dezembro de 2005;

y' çinco por cento, para aquele que completar as

exigências para aposentadoria a padir de lo de janeiro
de 2006.

lt
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/ Ao participante ativo que até 3l de dezembro de 2003 teúa cumprido os

requisitos para a obtenção de aposentadoria por tempo de sewiço, com

base nos criterios da legislação vigente até aquela data, é gamntida a

concessão de tal beneficio, segundo aqueles criterios-

/ Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas nomlas estabelecidas

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

desta Emenda, o paÍicipante que tenha ingressado no sewiço púbtico até a

data de publicação destâ Emenda podeÉ aposentar-se com proventos

integmis, que coÍesponderão à totalidade da última remuneração, quando,

observadas as reduções de idade e rempo de conaibuição para os cargos de

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

y' sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e
cinco anos de idade, se mulher;

/ tittta e cinco anos de contribuição, se homem, e

trinta anos de contribuição, se mulher;

y' vinte anos de efetivo exercício no serviço público;

/ dez anos de carreira e cinco anos de el'etivo
exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

4.2. Aposentadoria oor Invalidez.

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

partiçipa.nte que for considerado incapaz para o trabalho e não sujeito à

reabilitação para o exercício dç atividade que lhe garanta a subsistência., em

exame realizado por junta médica indicada pelo R.P.P.S.. O provento de

Regi e Próprio de Preúdêacía Social- Pa.§.to Fundo - RS
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aposentado a por invalidez será devido â contar do décimo sexto dia do

afastamento da atividade ou a partir da data de entrada do Íequerimento, se entre

o afastamento e a enhada do requerimento decorrerem mais de trinta dias.

4,3. Pensão pot Morte

A pensão por morte consistiÍá em uma renda mensal, vitalícia ou temporária, de

acordo com a situação do(s) dependente(s) do participant€. A pensão é

concedida ao conjunto dos dependentes habilitados na data de sua concessão, e

corresponde ao valoÍ integal do SRB limitado ao teto de valor de beneficio pago

pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) acrescido de 70olo (setenta por

cento) da parcela excedente a este limite.

4.4. Auxílio-Reclusão

O Auxílio-Reclusão é o beneficio a que têm direito, nas mesmas condições da

pensão por morte o conjunto de dependentes do participante recolhido à prisâo.

caso nào esteja recebendo auxílio-doença ou aposentadoria, e cujo salário-de-

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

do BeneÍicio de Auxítio Reclusão. Tal benefício corresponde ao valor integral

do SRB.

l3
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5. Hipóteses Atuariais e demais Bases Técnicas

Baseado na Ponaria 403/2008 do Ministério da Previdência Social, foram

fixadas as seguintes bases técnicas:

5.1. Toxa Real Ánual de Juros

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

equivalente mensal.

5.1.1. Mínimo Àtuarial: Como rentabilidade mínima, o ativo

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

cento ao ano). Somente considerado para o Plano Previdenciário.

5.2. Pruiecão de Crcscimento Real Ánual do Sslório (Métüo e Produtividade)

Considerando a evolução histórica real verificada nos últimos exercícios da

remuneração média dos ativos, do provento médio dos inativos e da pensâo

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 1,00% a.a.. A adoção dessa premissa deverá ser revista

periodicamente nas reavaliações atuariais, objetivando a manutenção do

equilibrio técnico-aruarial do R.P.P.S..

5.3. Rotatividade Anual ou "Turn-over"
Dada iàs características da massa seguradà, composta por scrvidores públicos com

cstabilidadc. considerou-sc "zero" como sendo a taxa dc "tunl-ovcC'.

5.3.1 Projeção de Crescir ento Real dos Beneficios do Plano

Considcrou-se 07o do valor do Bencficio.

Regitue Púpio de Previdàtcía Social - Passo Fundo - RS
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§.3,2 Fator de DeíeminqçAo do Valor Reql ao Longo do Tempo dos

Sal,ifios

Considerou-se o Fator de Determinaçâo de 98% do Vator Real.

5.3.3 Fstot de DeterminaçAo do Valor Resl ao Longo do Tempo dos

Beneficios

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

5. 4. Tdbuss B iom elricas

5.4.1. Tóbua de Mortalidade de Válido (evento gersdor,norte):
AT 2OO M

5-4-2. Tüua de Mortalidade de Válido (evena gerador
sobrevú'ência):

IBGE: Indicada no Site do Ministério da Previdência Social

§.4.3. Tábua de Mortqlidade de Invólido:
IBGE: Indicada no Site do Ministério da Previdência Social

5.4-4. n üa de Entrula eru Invalidez:
Álvaro Vindas

5.5. Idqde de Entrado. ,ro Sistema Preridencid.tio

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

adotaram-se as hipóteses previstas tra Portaria MPS 403/08 Art. 13 parágrafo 2"

como sendo de 18 auos a idade de entuada do Sistçma Preyidenciário e no

IPASSO aos 32 anos.

Regime Próprío de Preyidência Social Passo Fundo - RS
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5.6. Comoosicão Familiar (Parômebo Utilizado com aderência a base do

Município)

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

maior para uma melhor aderência da população dos servidores municipais de na

curva de regressão para determinaÍ a distribuição do compromisso médio

familiar, tlx. Tomou-se como base às informações e a eshutura familiar do

qua&o de servidores públicos do Instituto de Previdência do Estado do Rio

Grande do Sul - IPERCS.

...t
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6. Regimes Financeiros e Métodos

Os regimes financeiros e os métodos objetivam estabelecer a forma de

acumulaçâo das reservas paÍa pagamento dos beneÍicios cobertos pelo plano.

6.1. Reeimes Financeiros e Métodos Adotados Plano Aa.arial

Capitalizaçõo Fb.unceira
Méado: Idade de Entsds Nomsl

i. aposentqdoria por tempo de conÍríbuição;

ii. aposentadoria por invalidez;

iii. aposentqdoria compulsória ou por idade;

iv, Pensão por morte de lfiqtivo

Repartição de Cspitais de Cobenura

i. peNão por morte de Átivo

Repaaição Simples

i. Awílio-reclusão

6.2. Razões nsra Adocão dos Resimes

A conjugação dos diversos regimes financeiros para os diversos beneficios

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

com um equilíbrio técnico aceitável. Todavia requer acompanhamento e revisão

cotrstante do custo, e Íigor nas noÍrnas de concessão e manuteoção do§

beoeficios previstos pelo preseot€ estudo.

6.2.1 Regime de Repartição de Capitai§ .le Cobertura

Chama-se atenção para o regime adotado 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

t1
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massa seguada do que o regime de Capitalizaçâo, no que diz respeito

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

menort um cornportamenÍo atípico em relação às premissas atuariais,

poderá causar elevação das taxas de custeio em médio pmzo. Optou-

se pela manutençào deste Íegime para o beneÍicio de pensâo uma vez

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

fomm detectadas variações significativas no custeio do beneÍicio de

pensão nesta reavaliaÇão.

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

RepaÍição Simples, uma vez que este se caÍacteriza pela concessão

de forma nâo coúinuada, desta forma apÍ€senta uma ceÍa

estabilidade em seus custos. Por tatar-se de um beneficio que

apresenta uma fteqüência de concessão quase desprezível no

Município de Passo Fundo acredita-se que o Regime Finançeiro

Adotado não interferirá na manutenção do equilíbrio técnico do

sistema.

-

l
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7. Metodologia de Cdlculo

7,1 Fluxo Previdenciório Plano de BeneJícios IPPASSO

lna.itos e Pensionist6 Antcs do
IPPÁSSO

PlnN Fínanceln

Inanws e Penlioâistas Dêpoit .lo
IPPÁSSO

Plano Prcridehtiárío (SRBfando)
+

Plado Finan.eiro
(repdsse costribuicao especiat paton.l)

TPPÀSSO
0ü0v2002

periodo de contribuição dos ativos e cobcrtura do bçneÍicio de

petrsão;

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

! periodo de coberturâ dos beneficios de aposertadoria por invalidez
e auxilio-reclusâo:

! período de recebimento das aposentâdorias por sobrevivência;

! período dc contribuição dos inativos e pcnsionistas > RGPS.

O fluxo acima representa o modelo utilizado para a present€ Nola Técnica

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

R.P.P.S., iniçiando seus aportes na data de sua únculação no IPPASSO

(01/0212oo2).

Regime Ptóprio de Previdência Social - Passo Fundo - RS
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Com referência ao Modelo Atuarial implantado no IPPASO podemos esclarecer

que tal estruturâ leva em consideração a composição do Saliirio de Beneficio a

cargo do Fundo Previdenciiirio IPPASSO, ou seja, compôe o valor do beneÍicio

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

("r") e o começo de contribüção de vínculo no Instituto. A massa de Servidores

lnativos e Pensionistas anteriores a criação do IPPASSO e a parte proporcional

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

do IPPASSO é custeada através de Empenho Especial (CEP) no vator da Folha

de Pagamento de cada grupo respectivamente. Como critério de "Blindagem"

enfe os glupos, está definido na legislação mrmicipal qtre 4i9_19@!!í_§9!
utilizado o Saldo Financeiro Capitalizado do IPPASSO para pagamento de

eventuais déficits e nâo repasses patronais com relação aos grupos acima

descritos: (l) Inativos e Pensionistas que ingressaram no IPPASSO antes dc sua

criação e (2) parte proporcional do valor beneficio da massa de inativos e

pensionistas concedidos após a criação do IPPASSO.

L estÍütura, do Plano custeio do IPPASSO estâ lrstreâdâ na determinação e

deÍinição do Salário Real de BeneÍicio do Bundo, SRB fundo.

7.2 Definiçôo do Salório Real de Benejício do Fut do (SRB Íundo)

Para os bencficios de aposentadorias e pensào concedidos após sua criaçâo

(01/0212002) o Fundo arcará somente com o valor do benefiçio determinado

pelo SRB fundo. Este valor correspondeú pela parte da proporção

correspondente ao tempo de contribuição do participante para o Fundo, serrdo

que a complementação do beneficio terá origem no repasse do Poder Público

de Passo Fundo alravés de cofitribuições especiais mensais calculadas de

acordo com a proporcionalidade de vínculo contributivo do participante ao

Fundo de Aposentadoria criado através da Lei Municipal 3.803/01 (d,ata de

efetivo Íecolhimento 0l 10212002).

Regine Próprio de Prcvidência Social - Passo Fundo - RS
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7.3 DeJinição de Sulário Real de BeneJício Total

SRB total = Salário de Benelicio Total. pafie paga pelo Fundo (SRB fundo)

e paftc complcmertada pcla compcnsação financeira aporlada pelo Ente Pafonal

com a finalidade de complementação da proporcionalidade, prevista na Lei

Municipal N'43ól/2006 artigo 7" quc altcra o Art. 25 da Lei Municipal

7.1 Delinição da Cot ttibuição Patrunal Especial (CEP)

Contribuições Especiais Patronal (CEP), para arcar com o valor

corespondente ao pagamento integral do beneficio (á aposcntados e

pensionistas na data 01i02/2002) ou complementação pam os inativos e

pcnsiolistas de concessào posterior a criação do IPPASSO.

CEP = SRB toíal - SRB Fun.lo

Onde:

CEP : Contribuição Especial de Patocinadora. caracterizada pela

cobefiula do valor para complemcntaçào do EleneÍicio do Pafticipante, sendo

calculada a cada mês de pagamento.

obs.: as demais t'unções já Íbrarn definidas antcriormente.

7.5. Demais Prcmissas

/ Todos os paflicipantes (ativos, inativos (> Teto RGPS) e pensionistas (> Teto

RGPS)) custearào os beneficios, enquanto vivelem ou enquanto fizerem parte

do R.P.P.S.

Regime Púprío de Previdência Socíal Passo Fundo - RS
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/ Os beneficios, quando proporcionais, o serão em função do tempo de

coúribuição total necessário para a obtençâo do beneficio integml;

l
-\

l

l
-

'

.i

parcela devida pclo Poder Público Municipal (patrocinadora) e pelos
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8. Reservas Técnicas e Casto Suplementar Plano Previdencürio

Parâ a manutenção e garantia dos Beneficios calculados no Plano Previdenciário,

dçveremos constituir as seguintes reserrr'as e/ou fundos garantidores das

operações:

E. l. Reservas Técnicas :

8.1.1. Reserva Mqtemática de Beneficios a Conceder

Esta reserva será constituída com objetivo de garantir os beneÍIcios

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

pÍecisamente, os beneficios estruturados com base no Regime

Financeiro de Capitatização (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 participantes não clâssificados como riscos iminentes, e

o valor atual das conaibúções normais futuras (VACF), em

conformidade com o regime fmanceiro e método atuarial adotado.

8.1.2. Reserva Matemática de Benefrcios Concedidos parte Phno

Previdenciórlo

Para os beneficiosjá concedidos de aposentadoria ou pensão, deverâo

ser constituídas reservas de Benelicios Conçedidos. Esta reserva

reprcsenta, na sua essência, a gaÍantia de pagamento dos beneÍicios

futuros dos beneficiários que já estão em gozo de algum beneficio de

ordem continuada (aposentadorias ou pensões).

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

seguintes reservas:

23

Regíme Proprío de Preyidêncid Socíal - Passo Fundo - RS



Fard í h Á sse s s orí a ltuaÍiol

8.1.j. Resema de Contingência

Objetivando fazer face às futums e possíveis oscilações no Equilíbrio

Técnico do Plano Previdenciário, toma-se necessário constituir uma

reserva de contingência com parte dos superávits nos exercícios em

que forem verificados, Esla Íeserva deverá ser constituída

anualmente, após a apuração dos resultados do exercício. A

constituição desta Reserva será de 100% do superávit técnico

apurado, ao Íinal do exercício, sendo limitada a 25yo (ynte a crnco

por cento) do somatório das reservas matemáticas de beneficios

concedidos e beneficios a conceder.

8.1.4. Resema para Ajustes do Plano

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

Contingência deverá ser apropriada nesta conta para futuros ajustes

que venham a se fazer necessiírios.

8.2. Aolicacão das Reservas e Fundos:

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

a se obter rendimento igual ou superior à Correção Monetária mais 6,00yo

e,a (seis por cento âo ano) como já mencionado anteriormente, em

confomridade com a legislação em vigor sobre a matéria, na data da aplicação.

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

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

ou insufi ciência técnica.

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

seta realizada em instituiÇões finarceiras idôneas e solventes evitalrdo-se ativos

1

l
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de risco ou de baixa rentabilidade. A rentabilidade do ativo tiquido deverá ser

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

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

8.3. Custo S u o lem entsr :
O Custo ou Contribuição Suplementar (CS) é a conübuição decorrente do

financiamento do Passivo Atuarial (sorna das Reservas Matemáticas de

Beneficios a Conceder e Concedidos) apurado, na data de avaliaçâo,

considerando o regime fnanceiro de capítalização.

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

conforme disposição contida na Portaria MPS n" 403/08, deverá ser de até 35

anos para cada Plano de Equacionamento do Déficit.

O prazo escolhido paÍa a amoÍÍização do referido Passivo, conforme disposição

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

confoÍme determinação do Ministério da Previdência Social da seguinte foma:

Conforme premissas atuaÍiais, pré-estabelecidas, apura-se o Valor Atual da

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

por cento ao ano) e taxa de crescimento da folha salarial de 1,00% a.a..e após

determina-se o percentual necessririo paÍa amortizaçâo do Déficit calculado

atuarialmente.

Sendo SWfundo, o salário mensal real de beneficio de um pafiicipante ativo de

idade "i' , a Reserva Matemática de Beneficios a Conceder após "t" anos de seu

ingresso no R.P.P.S. será decomposta em função dos beneÍicios estrutuÍados no

Íegime IinanceiÍo de capitalização (aposentadorias por idade/compulsória, tempo

de serviço e invalidez), conforme expressão algébrica abaixo:

Regine Próprio de Previdência Social - Passo Fundo - RS
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9. Resultados da Avaliação

9.1 Custeio do Plano Previdenciário

A aplicação dos modelos de cálculo, tomândo-se a massa de seffidores ativos,

inativos e pensionistas, originou os custos que abaixo são apresentados.

Na tabela, para fins de simplificação, os custos das coberturas previdenciárias

estão espelhados em percentuais incidentes sobre a soma dos SRC ativos,

proventos dos paÍicipantes inativos e pensão dos participantes pensionistas

(quota intçgral) que percebam valor de beneficios superiores ao Íeto do RGPS.

Os custos foram desdobrados em normal e suplementar, conforme segue:

Custo do Plano Prevídenciário

BêneÍícios Percentuais
Aposêntadoaia 15,404%
lnvalidê2 0,uo%
Pensâo Ativos 2,068%
Pensão lnativos 1,806%
Auxílio Reclusão 0,41%
Sub Totêl í9,919%
DA ?,0000/.

Totâl 21,919%
CS Patronal 't,13%

l

AlÍquota
Avaliação 23,O49r/o

lndicação do Custêio Atual (Lei Municipal)
AIíquotas
Sêrv dores 11,00%
Patronal Normal 11,00%
Custo Suplementar Patronal '1,13%

Total Hojê 23,13yo

Regime Própio de Previdê cia Social - Passo Fundo - RS
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Distribuição do Custeio

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

alíquotas de no mínimo 11,00% paÍa os servidores bem cômo ll,00Vu para parte

patronal.

Indicamos a manutenção das alíquotâs atuais de 23,130% estabelecidas e

aplicadas pela legistação do RPPS de Passo Fundo. A alíquota de 23,130yo esla

assim distribuída:

y' I l,o0% Servidores

r' 11,00% PatÍonal

/ l,l3% Custo Suplementar Patronal, determinado em Lei Mrmicipal N'

4.62U2009 em seu artigo 11.

O percentual de l,l3o/o, já calculado atuarialmente como alíquota de custo

suplementar em avaliações atuariais anteriores, deveú ser mantido, uma vez que

o Custeio de | |,00o/o+l,l3yo : l2,l3o/o pakonal já estava sendo aplicado e

definido legalmente pelo RPPS. Esta Avaliação Atuarial define a manutenção

dos índices praticados, nâo entendendo, ser necessiiria uma alteraçào na

Legislação Municipal para o ano de 2016, o percentual de custo suplementar

Íixado no cálculo atuarial 2016 está contemplado e compensado na aliquota

normal através de metodologia atuarial agregada.

Regime Próprío de Prevídência Social Passo Fundo - RS
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10. Análise da Rentabilidade Obtida em 2015

Conforme citado anteriomenle, a rentabilidade líquida que os valores aplicados

deveÍão apresentar é de 6,00Y. a.a. (seis por cento ao ano) descontados da inflaçâo,

que em nosso estudo está sendo equiparada ao INPC - Índice de PÍeços ao

Consumidor. Logo podemos determinar q\e a metq atuarial estabelecida para a

obtenção da rentabilidade para o exercÍcio de 2015 foi de 6,00Yo a.a. mais INPC.

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

que determina a legislação atual.

10.1. Avaliação da Rentabilidade no Peúodo de 2015

No exercício de 2015, a meta atuarial fixou-se em l7,3lo/o (6,00% a.a. + INPC).

Verificando os saldos financeiros mensais e suas respectivas rentabilidades

adotando a metodologia de apuração considerando o saldo do final do período,

constatamos que o RPPS do Município de Passo Fundo não atingiu a meta atuarial

uma vez que a rentabilidade de seus ativos hxou-se em 12,660/0 Lo ano de 2015

conforme se constata no relatório do comitê de investimentos e Demonstrativo de

Investimentos aralisados no site do MinistéÍio da Prcvidência- DAIR.

Regíme Próprio de Preúdéncia Socíal - Passo Fundo - RS
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11. Reservas Técnicas e Custo Suplementar

Para a manutençâo e garantia dos Beneficios calculados neste estudo, deve-se

constituir as seguintes reservas e/ou Fundos garantidorcs das operações:

I 1. L Reservss Técrricas:

11.1.1. Resena Matemótica de BeneJícios a Conceder

Esta reserva será constituída com objetivo de garantir os beneficios

futuros do R.P.P.§,, mais precisamente, os beneÍicios estrutuados

com base no Regime Financeiro de Capitalização (aposentadorias por

idade/compulsória, tempo de serviço e invalidez). Por definição, esta

reserva é a diferença ettre o valor atual dos beneÍicios futuros

(VABF) a conceder aos participantes não classificados como riscos

iminentes, e o valor atual das contribúções normais futuras (VACF),

em conformidade com o regime financeiro e método atuarial adotado.

11.1.2. Reserva Mqterrrática.le Be eÍícias Concedidos

Para os beneffcios já concedidos de aposentadoria ou pensão, deverâo

ser constituídas leservas de Beneffcios Concedidos. Esta reserva

representa, na sua essência, a gârantia de pagamento dos beneÍicios

futuros dos beneficiários que já estão em gozo de algum benefício de

ordem continuada (aposentadorias ou pensões).

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

reservas:

Regíme Próprío de Previdência Social - Passo Fundo - RS
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11.1,3. Resena de Contingência

Objetivando fazet face a futuras e possíveis oscilações no Equilíbrio

Técnico do Plano Previdenciiírio, torra-se necessário constituir uma

reserva de contingência com parte dos superávits nos exercícios em

que forem verificados. Esta reserva deverá ser constituída

anualmente, após a apuração dos resultados do exercíçio. A

constituição desta Reserva será de 100% do superávit técnico

apurado, ao final do exercício, sendo Iimitada a 25% (vinte e cinco

por cento) do somatório das reservas matemáticas de beneficios

concedidos e beneficios a conceder.

11.1.4. Reserva para Ájusles do Plano

A diferença entre o superáyit alcançado pelo R.P.P.S. e a Reserva de

Contingência deverá ser apropriada nesta conta pam futuros ajustes

que venham a se fazer necessários.

11.2. Aolicacão das Reservas e Fundos:

As reservas e/ou Fundos deverâo ser aplicados em ativos lilanceiros de formâ

â se obter rendimetrto igual ou superior à Correção Mo[etária mâis 6,0070

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

confotmidade com a legislação em vigor sobre a matéria, na data da aplicação.

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

ter que se elevar às taxas de contribuiçâo por ocorrência de fatores inesperados

ou insuficiência técnica.

Recomenda-se qus a aplicação ltnanceira dos recutsos 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

Reginxe Plópio de Previdêncía Social - Passo Fundo - RS
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líquido, sempre em um período não inferior a l2meses.

Faídin Assessortu Aíua al

retomo do ativo

I 1.3. Custo Saplementu:

O Custo ou Contribuição Suplementur (CS) é a contribuição decon"entc do

financiamento do Passivo Atuarial (soma das Reservas Matemáticas de 'l'empo

de Serviço Passado, Reservas Matemáticas de Bcncficios a Conceder c

Concedidos) apurado, na data de avaliaçâo, considerando o rcgime financeiro de

capitalização.

11,3.1. Passivo Atuarial - Beneficios a Conceder Plqno Atuarial

A apuraçâo do Passivo Atuarial, que representa neste Çaso o montântc

da Reserva Matemática de Beneficios a Conceder para todo o quadro

de ativos, foi t'eita em conÍbrmiclade com as formulações anexadas ao

pÍesente habalho. O resultado final aponta para o montantc de R$

375.897.854,86 , correspondentes a necessidade atuarial de reseryas

paÍa a gamntia dos beneficios cstruturados no regime dc capitalização

atuarial considcrando o SRBfundo.

11.3.2. Passivo Atuarial - Beneficios Concedidos

A apuração do Passivo Atuarial, que representa neste caso o montalte

da Reserva Matemática de Beneficios Concedidos para todo o quadro

de inativos e pansionistas do grupo capitalizado, foi feita cm

conformidade com as formulações anexâdas ao pÍesente tmbalho. O

resultado final aponta paÍa o montante de R$ 213.552.625,19.

corespofldentes a necessidade atuarial dc rcservas para a garantia dos

Regime Próprio de Prevídência Social Passo í'urulo - RS
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beneficios estrutuados no regime de capitalização atuarial

considerando o §i8/nzdo.

I 1.J.3 Déficit Atuarial Plono Previdencidrio

O Déficit atuarial original apontado nesta Avaliação Atuarial no

valor de R$ 146.506.408,25 foi resultante da soma das Reservas

Matemáticâs necessárias deduzidas do valor do Saldo Financeiro

disponível e na data da Avaliação Aruarial, no valor de R$ 282.119.218,58

somado a estimativa de recebimento da Compensação Financeira de acordo

com a previsão da Portaria MPS 03/2008 Art. l1 Par. 3'.

Regime Próprio de Preidência Social Passo Fundo - RS
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1.2. Plsno de Equacionamento
Previdenciário

tlo DéJicit Atuarial Plano

O plano de equacionamento para o déficit atuaÍial foi delineado da

seguinte forma:

i, Aplicação de alíquota de custo suplementar sobre a

folha de salários de contúbuição mensal, incluindo a

folha do décimo terceiro salário de servidores âtivos e

abono natalino para casos de contribuição de inatiyos

e pensionistas (considerando a regra de cont buição

para inativos e pensionistas estabelecidas

çqnstitucionalmente). Neste caso, consideraremos 13

parcelas de arrecadação anuais para cada peúodo de

arnortização do déficit atuarial.

ii. O prazo escolhido para amortização do referido

Déficit Atuarial, conforme disposi$o contida na

Portaria MPS n' 403/08, foi de 29 anos (períodos).

iii. Amortização conforme tabela 1 de escalonamento

conforme expresso na pá9. 27 do presente estudo.

iv. A folha de salários foi determinada em flrnção da

descapitalizaçâo finançeira ao longo dos 29 períodos,

considerando 13 parcelas para cada período a taxa de
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juros equivalentes mensais de 6,00 oÁaz e Íaxa de

crescimento salarial çquivalente mensal de l,O0 oÁaa-

Expressõo dc CtÍlculo da Folha de Salários Futuros

As expressões algébricas que seguem sâo reflexo do gnrpo de servidores

calculados e dimensionados na data da Avaliação Atua a[ e representarão Valor

Atual da folha de Salários futuros considerando as l{ipóteses estabelecidas na

Nota Técnica Atuarial como a tâxa de crescimento salarial, bem como e taxa de

juros aplicados.

\=29

LASF s"^íd",."" =ZVASF Seryídores anual* FD
o=l

Onde:

yÁSFs"*ar--,: Valor Atual da Folha de Salários Fuhros Consideraado a Base de

Contribuiçâo do RPPS;

lvÁSFservídoresanaal = Somatório do Total de SaláÍios Base de contribuição dos

Servidores, estâbelecido em Lei Municipal, considerando o periodo de um ano,

inclusive com dêcimo terceiro quando for o caso. Período de fluxo de 29 anos:

FD : Fator de Desconto financeiÍo considerando as hipótescs atuariais adotadas

nesta Nota Técnica Atuarial.

As tâbelas abaixo, mostrâm as d€terminâções de aliquotas de contribuição
para o próximo período:
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Avaliâção Aturriâl Base 3011212015
Recomendaçâo de Alíquotas de Contribuição

Contribuintrs Àliquota Rase dc lncidêÍciâ
Ativos 11,00% Folha Total (SRC)
lnativos
Pensionistas

TOT,IL Podzt Púhlico

Parcgla a 100% do teto RCPS

12,13% Folho Total (SRC)

a 100% do rcto RCPS

Comparativo
Avaliações anteriores

DRAA Alíquota Normâl Total* Cústo SuplementâÍ
2016 21,9190/. 1,13%

2015 16,81ff/o 6,23yo

2012 17,890% s,22%
2011 11,0t0% 5,98%

* Observar no Custo Normal 20 I 6 considera despesa administrúiva de 2,00Yo.
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13. Parecer Conclusívo

Esla Avaliação Atuarial tem por objetivo csludar, sob o prisma técnico-atuarial, a

estrutumção do plano de beneficios e de custeio tlo R-ECIME PRÓPRIO Dt

Servidores

As bascs de dados apresentadas pam efetivaçào da Avaliação Atuarial loram

reccpcionadas para o estudo e Íbram considerados em sua uraioria dados

consistel1tes.

Para idade de vínculo a algum sistema de Previdência: nos casos em que se

considerou a irrfonnação prestada, inconsistente, adotaÉm-se as seguintes

hipótcscs:

Considerou-se para os servidorcs quc ingrcssaram no serviço público municipal

com idades situadas entre lll e 26 anos, que este foi seu prinrciro emprego.

Para os serrridoles que ingrcssaram no serviço público rr-runicipal com idades

superiores a 25 anos adotou-sc a hipótese conscwadora de que os mesmos

ingressaram cm algum sistema de previdência com 26 anos, Çonforme Afi. 13.

parágraÍb 2" da Portaria MPS n'403/08.

Neste caso, com adoçào das medidas rcparadoras da informação de idade de

entBda em algum sistema de previdênciu plra quc sc possa cumrçar a eonsiderar

o tempo de contribuiçâo dos servidores, caso a idade real seja maior do quc os 18

àl1os previstos e utilizados como hipótese, o impacto desta novâ realidade

acânctaria em um custo suplementar- mener e ulIl custo normal maior tlo que o
36
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apreseúado nesta Avaliação Atuarial. Salientamos a real necessidadc de

acolhimcnto por parte da gestão do RPPS em hazeÍ para seus arquivos o dado

coffeto de entrada em yínculo previdenciário de cada sewidor para efetivaçâo do

tempo real de contribuição dos participantes do Regime Próprio de Previdência

Social do Municipio.

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

experiência de uma populaçâo similar, com tamanho maior para uma melhor

aderênçia da população dos servidores municipais de Passo Fundo na curva de

regrcssão pam determinar a distribuição do compromisso médio familiar, Hx.

Tomou-se como base às informaçôes e a estÍutura familiar do quadro de

sewidores públicos do Instit*to de Prcvidência do Estado do Rio Grande do Sul

IPFRCS

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

por meio desta Avaliação Atuarial, serão dernonstÍadas aos gestores e

representante legal do ente fedemtivo com a finalidade de aprovação conforme

assinatua da Nota Técnica Atuarial e certifiçado do Demonstativo do Resultado

da Avaliação Atuarial, DRAA.

O Beneficio dç Auxílio Reclusão, por hatar-se de um beleficio que apresenta

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

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

manutençâo do equilíbrio técnico do sistcma.

No modelo em questão, o partiÇipante ativo deverá coDtribuir para o R.P.P.S.,

iniciando seus apoÍtes na data de sua vinculação no IPPASSO (0110212002).

Com ret'erência ao N4odelo Atuarial implantado no .IPPASSO podemos esclarecer

Regime Próprio de Ptevidência Social - Passo Futrdo - RS
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que tal estÍutura leva em consideração a composição do Salário de Benefício a

cargo do Fundo Previdenciário IPPASSO, ou seja, compõe o valor do bcncfício

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

("Í") e o começo de cortribuição de vínculo no lnstituto (momento "p""). A
massa de Seryidores Ilativos e Pensjonistas anterioles a criação do IPPASSO e a

parte proporcional do valor benefiçio da massa de inativos e pensionistas

concedidos após a criação do TPPASSO é custeada através de Contribuiçào

Especial (CEP) no valor da Folha de Pagamento de cada grupo respectiyamente.

A esfutum do Plano custeio do IPPASSO esta lastleada na determinaçào c

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

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

sistema de amo11izaçõcs mensais através de aliquota dc contribuição suplementat

patronal calculada confonle segue:

a. Aplicação de alíquota de custo suplementar sobre a lolha de salários de

contribuição mensal, incluindo a folha do décimo tcrccirc salário de ser,,idores

ativos e abono natalino pa.a casos de contribuição de inativos e pensionisras

(considerando a regra de contribuiçào pam i[ativos e pcnsionistas estabe]ecidas

constitucionalmente). Neste caso, oonsideraremos 13 parcelas de arrecadação

anuais para cada período de amortização do dé1icit atuarial.

b. O prazo escolhido para amortizaçâo do rçfcrido Déficit Atuarial, conforme

disposição contida na Portaria MPS no 403/08, foi de 29 anos (períorlos).

A folha dc salários foi determinada em fturção da descapitalização l'inarceira ao

longo dos 29 periodos, considerando 13 parcelas para cada pedodo a taxa de

:
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iuros equivalentes mensais de 6,00 %oaa" e taxa. de crcscimento salârial

equivalente mensal de 1,00 %aa.

Os resultados apurados na pÍesente avaliação apontaram para uma alíquota de

contribuiçâo normal de 22,919%o e l,l3% de Custo Suplementã.

O percentual de l,l3y", já calculado atuarialmente como alíquota de custo

suplementar em avaliações atuariais anteriores, deverá ser mantido, uma vez que

o Custeio de 11,00% + \,13o/o: l2,l3yo patroíÊl iá estava sendo aplicado e

definido lsgalmente pelo RPPS. Esta Avaliação Atuarial defins a manut€nção

dos índices pmticados, não entendendo, ser necessríria uma altetâçâo na

Legislação Municipal para o ano ds 2016, o percentual de custo suplementar

fixado no cálculo atuarial 2016 está contemplado e compensado na alíquota

normal atÍavés de metodologia atuarial agregada.

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

mantendo-se a regularidade dos repasses de contÍibuição, deverão perma.necer

apresentando superávit's.

Foi utilizada a Folha de Contribuição mensal no valor de R$ 8.602.952,19 para

aplicação das alíquotas de contribuiçâo.

A taxa média de crescimento salarial dos sewidores de Passo Fundo encontada

frxada na media de 6,00%, oriunda da análise da série de reajustes.

O valor apresentado acima Íeflete somente a média móvel pam o cÍescimento

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

por considerar o percentual de 1,00%, o qual está mais próximo ao crescimento

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

39
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próxima Avaliação Atuarial seá estudado novamente o dimensionamento desta

hipótese.

Conforme requerido pelo ministério da previdência social abaixo demonstmmos

dados referentes ao gnrpo previdencirário dos ativos como idade média,

diferim€nto paÍa a aposentadoria, tempo de serviço passado e idade média na

aposentadoda todos discriminados por sexo.

Tempos Médios de Ativos (em anos)
Masculino Feminino

Iempo de Serviço Atual 17.00 17.00

Diferimento 18,00 16,00

ldade 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 beneficios definidos. Qualquer alteração

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

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

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

impacto das mesmas lto plano de custeio definido no presente estudo.

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

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

cento ao ano) descontados da inflação (INPC).

Outro fator a ser desiacado de modo especial, é a importância da regularidade e

pontualidade das receitas de contribuiçâo a serem auferidas pelo R.P.P.S..

Quaisquer receitas lançadas e não efetivadas pelo Poder Públiço de Passq Fundo

a

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

da data em que foÍam devidas. Isto decone do fato de que, sendo as contribuições

parte integrante do plano de custeio (e responsabilidade assumida pela

patrocinadora (Poder Público) e participantes servidores), a falta de repasse ou

atraso e sua conseqüente nâo incorpomçâo ao Fundo Garantidor de Beneficios,

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

previsível.

Finalizando, cumpre informar que a presente Reavaliação Atuarial foi elaborada

levando em consideraçâo os mais usuais preceitos técniÇos e atuariais aplicáveis

à matériq bem como a legislação previdenciária e corelata vigente na respectiva

data-base de cálculo (30 de Dezembro de 2015).

Fundo, RS, 23 de Juúo de 2016.

DAEAAPF2Ol6CGGDOJ

DRT / RJ IO19
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CERTIFICADO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÁO ATUARIAL - ORAA

CNPJ CNPJ 2016

PÍefeiiuÍa Mu.iopal de Passo Fundo/RS 87.612.537/000190
IPPASSO Inslilulo de Prevrdência Sôôiáidos
SetoidoÍes lúLnicipâ6 de Passo Fundo

27t06t2016

Avall,Ção auanal Anuâl
oda tlTÀ - Plano PrevldôncÉíiô 2015.001ao'|.1 31t1212015
oda NTA -Pl.no Finârceno Avállacão Atuâriar Iniciat Sim Dãta ds Eláboracào da Av.liacào 31112t2015

QUAORO RLSdMO DAS INTORMAÇÓES PRFSTAOAS NO DRÁÁ

Esláüsü.as dâ Populâção

638 1960 2594 RS 6.227 921.1

0 0 0 RS0,0(

661 793 R§3.066867,3
02 126 R$ 325-a87,1

0 0 0 RS 0.0(

0 0 R$ 0.0(

Plano Prcvidenc,iáÍio - Civil

CompÍomissos coraçáo

ATIVOS GAMNTIDORES DOS COMPROIIIIIS§O§ DO PLÀNO DE BENEFICIOS R§ 409.440 522,27

PROVISÃO MATEMÁÍICA DOS BENEFiCIOS CONCEOIDOS R$ 192.197 362,67

PROVISÂO MATEMÁTICA OOS BENEFiCIOS A CONCEOER: R$ 236 428 264,16

RESULIADO AÍUARIAL R§0,00
RESULTADO FINANCEIRO ESTIiIÁOO PAFÂ O EXERC|CIO

% Soüc a Base d'e Cmt ibúcão

Plano Prêvidonciário Clvll

Bonêficios Âvâll.do. .m Rogimedê c.ptâli:.çáo R§ 19.962 660.9! 17,8'

BânqÍici8 Avàli.do! .m R.Darticáo de CãDitri§ dô CobertuE R$ 2 312 903,4i 2,0 i

Bonoflcio6 Àvali.dor om Rêgimê do Ropartlção do 9lmpl.s R$ 1 000,0( 0,0(

R$ 22 276.564,4 ,/ ,4 \ 1e,e

Atrlrio RGpd.áv.l Tó.rÍco JOSÉ GUIT.HERME FARDIN ,*. KzA;'Z/
RPPS íoram dêinidas conjuntamenle @m o atuário responsáve pelã elaboráção da avalaçáo alua ál que as níormaÇôêscônslanlesdas &sês N
.eg slros manlidos pelo ênle ÍedeEiivo e que osplanos decusleio ede equacionamenlo dodénc infomádos no DRÁA corespôndem aosque íoÍz

R.prê$ntànt L.gâldoEnt LUCIANO PALMA OE AZÊVEOO 4 \1-;;o '/"\
Roprs.o.ta.to Logal da Unid.d. Ge.to.a MARIM ZANCANARO BOROI/ISKI L.: W,_- 7.- lWo*L

CêniÍco qúe o Rêldóno da Avâliação AtE.iál a que ss .eÍ4 o peniê ORÂÀ íoi apeenlado ao Colegbdo Oêlib€Íâlivo do RPPS, para dêndâ e ãpeciação de #us .êsúlledos.

Reprêsêntântê do Colêgiado D€liborátlvo do RPPS Amos Loodk /Ànlun$ do Lima \""'//r;t/í/.ffi,
2AA812A16 11 31:35

biomélri@s, demográlies, econômicas e,inaneiras adequádas às e.acleísliÉs da massa de segúêdos e o coneto dimens onâmenlo dos
e Cadastra do ORM @Íespondem
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