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LEI N° 353/2014.
Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentarias
exercício

de

para
2015

e

o
dá

outras providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA DE CEDRO, ESTADO DE PERNAMBUCO APROVOU
O PROJETO DE LEI N° 378/2014 E EU JOSENILDO LEITE SOARES, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE CEDRO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPITULO l

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2°,
da Constituição Federal, e da Lei Orgânica do Município de Cedro, Estado do
Pernambuco, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos

do

Município para o exercício de 2015, compreendendo:
I - as prioridades e as metas da administração pública municipal;
II - a estrutura e organização dos orçamentos publico municipal;
III - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do
Município e suas alterações;
IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;
V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos
sociais;
VI - as disposições sobre alterações ha legislação tributária do Município para
^
o exercício correspond
VII - as disposições finais:
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CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL

Art.

2° - As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2015,

especificadas de acordo com os macroobjetivos estabelecidos no Plano
Plurianual 2014-2017, encontram-se detalhadas em anexo a Lei.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3° - Para efeito desta lei, entende-se por:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores
estabelecidos no plano plurianual;
II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo
contínuo

e

permanente,

das quais

resulta

um

produto

necessário

à

manutenção da ação de governo;
III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da
ação de governo; e
IV - Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção
das ações de governo, das quais não resulta um produto, não geram
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
§ 1° - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus
objetivos, sob a forma

de atividades^ projetos iye ^operações especiais,

especificando os respectivos

valores e rnetas, bem ccjoto as\unidades

orçamentarias responsáveis pela realização da ação.
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§ 2° - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a
subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria n°
42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão.
§ 3° - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas
no projeto de lei orçamentaria

por programas,

atividades,

projetos ou

operações especiais.
Art.

4° - Os orçamentos fiscais e da seguridade social compreenderão a

programação dos órgãos do Município, sua autarquia, fundos especiais,
fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista em que o
município detém a maioria do capital social como direito a voto.
Art. 5° - O projeto de lei orçamentaria anual será encaminhado ao Poder
Legislativo, conforme estabelecido no Artigo 72 e seguintes da Lei Orgânica do
Município, e no artigo 22, seus incisos e parágrafo único, da Lei n° 4.320, de
17 de março de 1964 e será composto de:
I - texto da lei;
II - consolidação dos quadros orçamentários;
III - anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a
receita e a despesa na forma definitiva desta lei;
IV - anexo do orçamento de investimento das empresas;
V - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos
orçamentos fiscal e da seguridade social.
§ 1° - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o
inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22,
inciso

III,

IV, e parágrafo

único

da Lei n° 4.320/64, os

seguintes

demonstrativos:
I - do resumo da estimativa da receita total do ^Município, por categoria
económica e segundo a origem dos recursos;
II

do resumo da estimativa da receto total do Mi^c^pio, >pr rubrica e

categoria económica e segundo a origem dosxecursos;
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III - da fixação da despesa do Município por função e segundo a origem dos
recursos;
IV - da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e segundo a
origem dos recursos;
V - da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que
se elaborou a proposta;
VI - da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;
VII - da receita prevista para o exercício a que se refere à proposta;
VIII - da despesa realizada no exercício imediatamente anterior;
IX - da despesa fixada para o exercício a que se elabora a proposta;
X - da despesa fixada para o exercício a que se refere à proposta;
XI - da estimativa da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social,
isolada e conjuntamente, por categoria económica e origem dos recursos;
XII

do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade

social, isolada e conjuntamente, por categoria económica, segundo a origem
dos recursos;
XIII - das despesas e receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social,
isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintética, evidenciando o déficit
ou superavit corrente total de cada um dos orçamentos;
XIV - da contribuição da receita e da despesa por função de governo dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;
XV - da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino
nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal n° 9.394/96, por órgão,
detalhando fontes e valores por programas de trabalho e grupos de despesa;
XVI - de aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção do Ensino
Básico - FUNDEB, na forma da legislação que dispõe sobre o assunto;
XVII - do quadro geral da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social,
A

isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origejr^dos/êcijrfios;
\v

\I

principais finalidades com a respectiva legislaç;
XIX - da aplicação dos recursos de que trata a Enii
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XX - da receita corrente líquida com base no art. 1°, parágrafo 1°, inciso IV da
Lei Complementar n° 101/2000;
XXI - da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a Emenda
Constitucional n° 29.
Art. 6° - Na Lei Orçamentaria Anual, que apresentará

conjuntamente a

programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em consonância
com os dispositivos da portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do
Orçamento e Gestão e da Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de
2001, a discriminação da despesa por categoria de programação, indicando-se,
para uma, no seu menor nível de detalhamento:
I - O orçamento a que pertence;
II - o grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificação:
a) DESPESAS CORRENTES: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da
Dúvida; Outras Despesas Correntes.
b) DESPESAS

DE

CAPITAL:

Investimentos;

Inversões

Financeiras;

Amortização e Refinanciamento da Dívida; Outras Despesas de Capital.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECURÇÃO DOS ORÇAMENTOS
DO MUNICÍPIO

Art. 7° - o Projeto de Lei Orçamentaria do Município de Cedro, relativo ao
exercício de 2015, deve assegurar o controle social e a transparência na
execução do orçamento:
I

o princípio do controle social implica

assegurar a todo cidadão a

participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;
II

o princípio de transparência implica além ka^bsewação do princípio

constitucional da publicidade, a utilizaçãcNdos meios dis\Aveis para garantir o
efetivo acesso dos municípios às informaçõesxelativas
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Art.

8° - será assegurada aos cidadãos a participação no processo de

elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades
de investimento de interesse local, mediante regular processo de consulta,
com realização de audiências públicas obrigatórias, com a participação da
sociedade civil, e demais poderes constituídos, inclusive o Legislativo.
Art. 9° - a estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do Projeto
de Lei Orçamentaria serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se
refere.
Art 10 orçamentaria

a elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei
serão orientadas no sentido de alcançar superavit

primário

necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração
municipal.
Art. 11 - na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput
do art. 9°, e no inciso 2 do § 1° do art.31, todos da Lei Complementar n°
101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva
limitação de empenho

e de movimentação financeira

podendo definir

percentuais específicos para o conjunto de projetos, atívidades e operações
especiais.
§ 1° - exclui do caput desse Artigo as despesas que constituem obrigações
constitucionais ilegais do município e as despesas destinadas ao pagamento
dos serviços da dívida, em ambos os casos, submetendo ao Poder Legislativo,
projeto de Lei específico pata tal fim.
§ 2° - no caso de limitação de empenhes e de movimentação financeira de que
trata caput deste
hierarquizadas:

artigo,

buscar-se-á

preservar

as

despesas

abaixo

I - com pessoal e encargos patronais;
U - com a conservação do património púbíítepx, confon
artigo 45 da Lei Complementar n° 101/2000;
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§ 3° - na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o Poder
Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar
indisponível para empenho e movimentação financeira.
Art. 12 - O Poder Executivo poderá promover as alterações e adequações de
sua estrutura administrativa, com prévia autorização do Poder Legislativo,
através de projeto de Lei específico, com ou sem aumento de despesa, e com
0 o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder
público municipal.
Art.

13 - A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da

existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedida de
justificativa do cancelamento e do reforço das dotações, por expressa
autorização do Poder Legislativo, no caso de abertura por parte do Poder
Executivo, e por decreto no caso do Poder Legislativo, nas suas dotações
orçamentarias, nos termos do Artigo n° 43 da Lei n° 4.320/64, sendo que
estipula-se para efeito do Decreto Legislativo o limite estabelecido para a
despesa total orçada para 2015.
Art. 14 - na programação das despesas não poderão ser fixadas despesas,
sem que estejam definidas as fontes de recursos.
Art. 15 - observadas as prioridades a que se refere o artigo 2° desta Lei, ou
as de créditos adicionais, somente

incluirão novos projetos

e despesas

obrigatórias de duração continuadas a cargo da Administração Direta, das
autarquias, dos fundos especiais, fundações, empresas públicas e sociedades
de economia mista se:
1 - houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em
andamento;
II

estiverem preservados

os recursos necessàN^ps^ à conservação do

património público;
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III - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
IV - os recursos alceados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais,
estaduais ou de operações de créditos, com objetivo de concluir etapas de uma
ação municipal.
Art. 16 - é vedada a inclusão, na lei orçamentaria e em seus créditos
orçamentais,

de quaisquer recursos do Município, inclusive das

receitas

próprias das entidades mencionadas no artigo 15, para clubes, associações de
servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas
destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza
continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social,
saúde ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, mediante celebração de convénio e com prévia
autorização do Poder Legislativo.
§ 1°

para habilitar-se ao recebimento de recursos referido na caput, as

entidades privada sem fins lucrativos deverão apresentar declaração de
funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício 2015 e
comprovante de regularidade do mandato da sua diretoria.
§ 2° - as entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a
qualquer título, submeter-se-ão

à fiscalização do Poder Público com a

finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais
receberão os recursos.
§ 3° - sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a
inclusão de dotações na Lei Orçamentaria e sua execução, dependerão ainda
de:
I

publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observada na

concessão de auxílio, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de
finalidade, conforme lei específica a ser submetida.
II - identificação do beneficiário e do valor tratíáfsrido aoTesoectivo convénio.
^x
v\
NW
§ 4° a concessão de beneficio de qbç trata o capuyc^ste artrgo deverá estar
definida em lei específica.
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Art. 17 -

A inclusão na Lei Orçamentaria Anual, de transferência de recursos

para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá
ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses
locais, atendidos os dispositivos constantes no artigo 62 da Lei Complementar
n° 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 18 - As receitas próprias das entidades mencionadas no artigo 15 serão
programadas para atender, preferencialmente,

os gastos com pessoal e

encargos sociais, juros, encargos e amortização de dívidas, contrapartida de
financiamentos e outras despesas de manutenção.
Art.

19

-

A

Lei Orçamentaria

somente

contemplará

dotação

para

investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo
estiver contido no Plano de Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.
Art. 20 - A Lei Orçamentaria conterá dotação para reserva de contingência,
constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no valor até 1%
(um por cento) da receita corrente liquida prevista para o exercício de passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 21 - A Lei Orçamentaria garantirá recursos para pagamento da despesa
decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a previdência social.
Art. 22 - O projeto de Lei Orçamentaria pooen^ncluwv-Pa composição da
\

/

^*V

receita total do Município, recursos\provenientes o^/operaçS^s de crédito,
respeitados os limites estabelecidos no^rtigo 167, ifKi^Kiii^daX Constituição
Federal, com prévia autorização Legislativa.
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Parágrafo único - A Lei Orçamentaria Anual deverá conter demonstrativos
especificando, por operação de crédito, as dotações a nível de projetos e
atividades financiados por estes recursos.
Art. 23 - A Lei Orçamentaria poderá autorizar a realização de operações de
crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38,
da

Lei Complementar

n°

101/2000 e sempre

mediante

lei específica

autorizativa.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM
PESSOAL E ENCARGOS

Art. 24 - No exercício financeiro de 2015, as despesas com pessoal dos
Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos
18, 19, 20, da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 25 - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos
no art. 19 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, a adoção das
medidas de que tratam os parágrafos 3° e 4° do art. 169 da Constituição
Federal preservará servidores das Áreas de saúde, educação e assistência
social.

Art. 26 - Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo
único do art. 22 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, a
contratação de hora extra fica restrita a necessidade emergenciais das áreas
de saúde e saneamento.

\
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CAPITULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA

Art. 27 - A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em
consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária,
observadas a capacidade económica do contribuinte e a justa distribuição de
renda, com destaque para:
I - atualização da planta genérica de valores do município;
II - revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e
Territorial

Urbano,

suas

alíquotas,

formas

de

cálculos,

condições

de

pagamento, desconto e isenções, inclusive com relação à progressividade
deste imposto;
III - revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da
zona urbana municipal;
IV - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Transmissão Inter vivos
e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;
V - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Serviço de Qualquer
Natureza;
VI - instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição;
VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia;
VIII •- revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse
público e a justiça fiscal.
§ 1° - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento económico e cultural do
Município, o Poder Executivo encaminhará projetos de^leivée-sncentivo ou
benefícios de natureza tributária, cuja rentíçicia de receita\pWierá albançar os
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montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, já considerados do
resultado primário.
§2° - A parcela de receita orçamentaria prevista no caput deste artigo, que
decorrer de proposta de alterações

na legislação tributária, ainda em

tramitação, quando do envio do projeto de Lei Orçamentaria Anual à Câmara
de Vereadores poderá ser identificada, discriminando-se as despesas cuja
execução

ficará

condicionada

à

aprovação

das

respectivas

alterações

legislativas.

CAPITULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 - É vedado consignar na Lei Orçamentaria crédito com finalidade
imprecisa ou com dotação ilimitada.
Art. 29 - O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema
de controle de custos e avaliação de resultados das açÕes de governo.

Parágrafo único - A alocação de recursos na Lei Orçamentaria Anual será
feita diretamente à unidade orçamentaria responsável pela sua execução, de
modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos
resultados.

Art. 30 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000,
entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3°, aquelas cujo valor
não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da
Lei 8.666/1993.
Art. 31 - Até trinta dias após a publicação dós orçamen\>4\ Podeí^xecutivo
estabelecera, através de Decreto, a ProgramacãOxRnaricei)sa\çy^ Cronrçgrama
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de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8° da
Lei Complementar n.° 101/2000.

Art.

32 -

O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder

Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano
Plurianual, às Diretrizes Orçamentarias, ao Orçamento Anual e aos Créditos
Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante as partes cuja alteração
é proposta.

Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITOA d?

DE

JOSENILDO LEI'
Prefeito Munici

Rua Tiradentes, 409 Centro, CEP: 56.130-000 Cedro PE.
PABX (87) 3889 1110- E-mail: camaracedro@hotmail. com

DE 2014.
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Certifico que a Lei n° 353/2014 que
Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentarias para o exercício de 2015 e dá outras providências foi
publicada por afixação nos locais de amplo acesso público da Prefeitura
Municipal de Cedro - PE no dia 17 de setembro de 2014.

Cedro, 17 de Setembro de 2014.

Aleks

avares Cruz Souza
Secretária Adm.

Rua Sete de Setembro, 68 Centro, Cedro - PE, CEP - 56.130 - 000
Fone: (87)3889-1156
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Anexo I — Prioridades e Metas

De acordo com as demandas da sociedade encaminhadas
de documentos

através

e propostas e no conta to direto coiii as lideranças

comunitárias do município, as acoes públicas serão desenvolvidas a
partir de prioridades estabelecidas

pela administração, de acordo

com o grau de coerência apresentado pelas comunidades do município,
os compromissos da Prefeitura e a capacidade de gastos do erário.

Nesse

sent.ido,

ficou determinada uma ordem de prioridades,

onde os setores sociais seriam os de maior grau de preocupação, sem
esquecer,

no entanto,

as obras

de

infra-estrutura

e a

melhoria

administrativa da Prefeitura.

Educação:

A ampliação do número de matriculas será buscada através de
um trabalho de conscientização junto às famílias para que nenhuma
criança

ou adolescente

fique for n da

sala de aula. Para

i. s só a

administração procederá a construção de creches. Escola de educação
l \, ampliação e recuperação de escolas d€í ensino
já existentes no \Municipiq,l assim como a construção de uma escola
\N

de doze salas de <iíy Ia om áiUzrpt i tuiçao a Escola Municipal Educador
\o Freire.
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A melhoria da qualidade de ensino será contemplada
seguintes acoes:
Ensino.

capacitacão de Professores da rede Municipal de

Valorização

Salarial

com as

do

Magistério

com

a

implementação

do

Piso

{nesse sentido o município está buscando a complementacão

de recursos da União/FNDE/FUNDEB, visto que o município sozinho não
dispõe

de

recursos

qualidade,

para

distribuída

tal);

oferta

diariamente

nutricionista;

Aquisição

informática

mobiliário

e

a

e

da

com

o

recuperação
escolar;

merenda

escolar

de

acompanhamento

de

equipamentos

de

de

atualização

da

estrutura

curricular de acordo com a legislação vigente; melhoria do nível de
ensino

através da formação continuada, cursos de

participação
contínuo

em

do

encontros

professor

,

e

seminários,
demais

aperfeiçoamento,

fóruns

e

funcionários

planejamento
da

educação;

Reestruturação do Plano Municipal de Educação; Novo olhar para a
Educação

Especial

com

formação

transformação

da

Regimento

Secretaria

da

Educação

continuada

Municipal

de

Educação

em
e

para

professores,

Sistema, confecção
Regimentos

das

do

escolas

municipais.

No Transporte escolar serão adquiridos veículos novos e
adequados
contratação

de

acordo

de

empresa

com

as

para

especificações

transporte de

do

alunos

FNDE/MEC
para

e

a

suprir

a

carência existente, em conformidade com os parâmetros exigidos

em

lei, com o intuito de oferecer mais segurança para o alunado.

Nesse

sentido,

cabe^ salientar

o

pape.l

desempenho do Fund» MuniciljJal do Ensino Básico

propiciado

a

melhoV La
\ '

das \s

de

vida

do

que
-

significa

FUNDEB, que

professor

das

o
tem
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escolas municipais, cuja dedicação é de suma importância para o
fortalecimento da educação no Município.
Saúde e Saneamento:

- Como assinatura do Lermo de compromisso de gestão que é o inicio
do processo que formaliza a adesão do gesto ao Pacto pela Saúde. Em
portaria

de n° 399 de 22 de Fevereiro de 2006, o Ministério

da

Saúde divulga o Pacto pela Saúde de 2006 e em seu artigo 2a aprova
as

diretrizes

operacionais

do

Pacto

de

2006.

No

termo

de

compromisso de gestão podem ser acrescentadas as metas municipais.
Metas:
doenças

Melhorar

a

de

saúde,

procurando

controlar

as

mais frequentes, diminuindo a mortalidade decorrente das

doenças

e

agravos

imunopreveniveis,
dengue

situação

e

doenças

prevalentes,
tuberculose,
crónicas

não

como

as

hanseniase,

doenças

diarréicas,

influenza

transmissíveis

(gripe),

(hipertensão

e

diabetes) entre outras.
"~

Diretriz:

Aprimorar

a

vigilância

epiderniológica,

ambiental

e

sanitária.
- Diretriz: Garantir a vigilância sanitária dos produtos, insumos,
serviços e ambientes de interesse para a saúde pública.
Atenção a Saúde - Promover a saúde, com ênfase na atividade fi siça
regular e alimentação.
Diretriz:

Fortalecer

a

atenção

básica

como

estratégia

de

orientação do modelo de atenção a saúde, tendo como base a saúde da
família -

r

- Organizar o fluxo\ atenda^, especializada, visando garantir a
integralidade da atenção com taarantia de média e alta complexidade
^

existentes na região.

\

\i
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- Organizar conforme a po.l ítica nacional, atendimento as urgências
e emergências.
Promover

o

acesso

a

assistência

farmacêutica

e

aos

i. n sumo s

estratégicos, nos diversos níveis da atenção a saúde, observando as
especificidades

e

as

prioridades

regionais

definidas

pelas

instancias gestoras.
- aperfeiçoar a capacidade de gestão municipal do SUS, contribuindo
para

a

consolidação

do

mesmo

a

nível

regional,

estadual

e

municipal.
-

Fortalecer a gestão democrática

municipal

de

participação
para

saúde e

a

do SUS,

realização de

conferências,

e a capacitação do diversos

o exercício do controle social

reforçando o

segmentos

conselho

ampliando
da

a

sociedade

e implantando mecanismos

de

defesa dos direitos da população do sistema.

Emprego e Renda:

No campo da promoção social, as ações estarão voltadas para a
geração de emprego e renda, com programas de atividades produtivas,
de

acordo

com

a

experiência

e

o

conhecimento

das

famílias,

principalmente no que concerne à área agrícola.

O Poder Executivo através da Secretaria de Administração e
Finanças

deve

capacitar e oferecer ainda,

os meios para que

as

pessoas gerem seus próprios meios de sobrevivência, seja através de
pequenos

negócios

de comercialização,

de artesanato,

de pequenas

indústrias ou de confecções caseiras, havendo a possibilidade
financiamento

dos

\i
propícios

\

instrumentos

de

trabalho,

através

de
de
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com o povo

parcerias

entre

o

Executivo

Municipal

e

entidades

não

governamentaj s.
Oferta de cursos profissionalizantes e qualificação de mão de
obra com o objetivo de oferecer novas oportunidades de emprego.

Habitação e Urbanismo:

Na

área

contemplarão
construção

habitacional,

os

segmentos

de moradias

as

acoes

sociais

em

regime

a

mais
de

serem

desenvolvidas

carentes,

mutirão

e

da

através

da

execução

do

programa de lotes urbanizados, envolvendo as famílias e associações
no processo de construção e controle de obras.
Como forma de manutenção do homem no campo, serão buscados
Investimentos para a melhoria da qualidade das habitações e infraestrutura, como água e esgotamento sanitário.
Melhoramento das estradas vicinais que interligam o município
para

a facilitação

da locomoção dos moradores das áreas

rurais e

escoamento da produção agrícola.
AçÕes

programáticas

serão

beneficiando-os com os serviços

dirigidas

aos

núcleos

públicos de limpeza

e

urbanos,
saneamento

básico, objetivando elevar o padrão de urbanização e a qualidade de
vida nessas áreas.
Pavimentação de ruas na zona urbana e nos povoados.
At r a vê s

cie

convénios
V

Promover
comunidades

a

introduzir:

rias

comuni dados

^\l de telefonia fi^xo.

instalação Tl da

rede

social

rurais o

l

(Internet)

rurais cornoX forma de\L-^B^tr7!4mar os cidadãos.

nas
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Cultura, Meio Ambiente, Agricultura e Turismo:

As acoes a serem desenvolvidas por estas áreas deverão estar
direcionadas

para

o

amplo

aproveitamento

destas

vantagens

comparativas do Município e da região.

Para

tal r

a ideia que permeia a política para estas

áreas

compreende, além do investimento da Prefeitura e, pela dimensão das
a coes a serem desenvolvidas e o interesse comum dos municípios da
região, a necessidade
circunvizinhos
negócios

também

na busca

do engajamento de outros municípios

por recursos para elevar

a amplitude

dos

a serem realizados, beneficiando a todos indistintamente,

reduzindo

custos

e

aumentando

as

oportunidades

de

apoio

a

investidores, de modo que a cultura, o meio ambiente e o turismo
sejam encarados, compondo um mesmo guadro de açao governamental.

Na área da cuJtura, o muni cipio deve investi r
de

festas

populares,

na

promoção

de

eventos

construção de espaços dedicados à divulgação da
Incentivar os artistas

na organização

culturais

e

na

cultura e da arte;

locais nas diversas linguagens artísticas

(música, teatro, dança, artesanato, artes visuais etc.); Incentivo
às manifestações culturais que

visem

a

criação

de forma que venham a /divulgar

cenário

estadual

oficinas

e

nacional, ft, a

difusão

da arte

e da

o nome do município no

participação

nos

fóruns

e

ofertados pé La \FUNDARPE $ara capacitação dos membros do

Setor Municipal de Cultura

•fwHfVTOB^
'%• •--*»£?
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referência

ao

meio

objetiva

do

controle

necessidade

ambiente,
das

salta

aos

ocupações

olhos

dos

a

pontos

potencialmente exploráveis, preservando o habitat natural e criando
condições

legais

para

que

o município

possa

exercer,

de

forma

efetiva, a fiscalização.

Desenvolvimento

de

ações

conjuntas

das

secretarias

de

Administração, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social, Obras e
Urbanismo e consórcios públicos na realização de projetos voltados
para a conscientização, controle e destino final do lixo.

Na área da agricultura o Executivo
sentido

de

reformular

o

zoneamento

centralizará ações

agrícola,

incentivos de agentes financeiros para

culturas

permitindo
irrigadas

no

novos
como o

milho e feijão.

Maior

apoio

às

associações

rurais

no

sentido

de

celebrações de convénios para fortalecer a permanência do homem no
campo e possibilitar condições

e informações para a melhoria

da

qualidade de vida das comunidades rurais.

Incentivo ao plantio de culturas irrigadas.

Apoio

e

Investimento

ao

Conselho

Município, com ações que fortaleçam o Conselho

Sustentável
e as

do

associações

rurais.
\o

políticas

da

região,

campo do turismo, e
[fundamental que se

enãejand

^™X
os\s

tenham

unifiquem
mais

as
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alternativas de permanência e possam ser os principais divulgadores
da beleza

natural do município.

Construção

de uma escadaria

e de uma capela no Morro

Chapéu (cruzeiro), facilitando assim

do

o turismo religioso;

Incentivo cultural para realização da Festa do Milho e do
Canta Cedro com o objetivo de atrair um número maior de turistas ao
município.

As ações, neste sentido, estarão voltadas principalmente para
a consolidação da infra-estrutura turística local e a promoção das
razões que estimulem a vinda de visitantes para o município.
Administração e Finanças:

A administração das finanças municipais estará caracterizada
pela

implantação de programa de justiça fiscal e pelo

aplicação

dos

recursos

arrecadados

e

a

redução

rigor na
do

custo

operacional, aplicando recursos em projetos de interesse social.
Mediante o estímulo ao uso da informática, serão modernizados
os sistemas de arrecadação e fiscalização e agilizadas a cobrança
dos débitos inscritos na dívida ativa.
A

racionalização

serviços,

administração

impõem-se

como

públicos,

incluindo

administrativa

condrcão

de pessoal
para

e administração

aplicação

Ynvestjlmentos

valorização do profissional s

nas áreas de prestação

na

eficiente
área

fetivo.

de

de

de materiais
dos

recursos

informática

e
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Quanto ao património público, a Prefeitura deverá cadastrar e
implantar um moderno sistema de gerência de todos os bens móveis e
imóveis do Município para que haja um valor real do seu património,
conforme exigências NBC T 16.2 - Património e Sistemas Contábeis.
Renovação
utilização, bem

da

frota

como

os

tornando
in sumos

eficiente

por

ela

o

seu controle

utilizados,

de

através de

modernização das rotinas e automação do controle.
Ampliação do controle interno nas áreas do Poder Executivo
Municipal, proporcionando uma melhor

gestão e um contro]e mais

eficaz, nos gastos e processos internos.

Modernização dos serviços de informática, com a aquisição de
novos equipamentos.
Construção
vários

órgãos

do
da

centro

Administrativo,

Administração

Municipal

local
e

instalações físicas do Palácio José Arlindo Leite.

a

que

agrupará

ampliação

das
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ANEXO DE METAS FISCAIS - 2015
1. METAS ANUAIS

METAS DE DESPESA
ANO

METAS DE
RECEITA

Despesa
Comum

Dívida Pública
Amortização

Serviço

METAS DE
RESULTADO
PRIMÁRIO

METAS DE
RESULTADO
NOMINAL

2013

27.575.743,36

27.376.821,36

167.022,00

31.900,00

27.234.031,96

6.264.380,46

2014

50.997.043,88

50537.123,88

409.920,00

50.000,00

50.837.866,88

1.574.084,29

2015

54.056.866,51

53.582.188,86

434.515,20

40.162,45

53.796.635,99

1.784821,01
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ANEXO DE METAS FISCAIS - 2015
2 -AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS DE DESPESA
AN

Metas de
Receita

Est, Rea

Despesa
Comum

DMda

Metas de
Resultado
Primário

Metas de
Resultado
Nominal
Est Rea Ale. Est Rea Ah Est Re 4Ac Est /7e« X/c.
a
%

%

W

%

*

•N

Nomenclatura:
Est. = Estimado
Rei. = Realizado
Ale. = Alcançado

S
f*!

cri

^
^t*
•N

R^
J
*H

1
N

>

(V.

*N

«0

'T

98.624,93

í

^T~
f\

í

Ot

72.920,00

8Ío;

^0

895.606,3

í

044.975,3

«*>

o,

09.920,00

^
o^

fNi

^>

R:
*?
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ANEXO DE METAS FISCAIS - 2015
3 - DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS
COMPARATIVOS COM ANOS ANTERIORES
RECEITAS

Exercício

Exercício

Estimativa

Estimativa

Estimativa

Estimativa

*$

2O12

2013

2014

2015

2016

2017

21.096.234,52

22.567.256,55

28.208.150,88

29.572.569,93

31.346.924,13

Capital

6.479.508,84

6.933.074,46

22.788.893,00

10.179.102,00

10.741.149,77

11.572.426,33

TOTAL

27.575.743,36

29.500.331,01

50.997.043,88

39.751.671,93

42.088.073,90

44.800.165,90

Correntes

33.227.739,57

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS
O Município não alienou nenhum ativo em 2013, nem tão pouco até a presente data do transcorrer
deste exercício de 2014, portanto deixa de apresentar a destinação de recursos obitido com esta
fonte.

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
100% com o povo

Palácio José Arlindo Leite
CNPJ - 11.361.219/0001 - 32

ANEXO DE METAS FISCAIS -

2015

3.A- Memória e Metodologia de Cálculo

MÉTODO DE CALCULO DAS PROJEÇÕES
A PROJEÇÃO DA RECEITA SEGUIU OS SEGUINTES CRITÉRIOS DE
ATUALIZAÇÃO:

• POPULAÇÃO

2%

. PIB

6'5%

• AÇÃO DA ADM. MUNICIPAL

25% ISS

• AÇÃO DA ADM. MUNICIPAL

25% IPTU

• AÇÃO DA ADM. MUNICIPAL

25% Dívida Ativa

• AÇÃO DA ADM. MUNICIPAL

10%

RUA SETE DE SETEMBRO, 68 CEDRO CEDRO PE
FONE 87-38891156 CEP 56130-000
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ANEXO DE METAS FISCAIS - 2015
4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LIQUIDO

ANO

Bens

Direitos

Obrigações

2010

5.703.248,36

1.636.824,76

3.737.648,32

Património
Líauido
3.602.424,80

2011

6.860.700,81

3.020.386,99

8.580.854,90

1.300.232,90

2012

7.867.989,20

4.828.125,69

7.185.816,34

5.510.298,55

2013

9.856.445,18

2.617.764,35

7.415.878,98

5.058.330,55

OS BENS ESTÃO VALORIZADOS PELO PREÇO DE SUA AQUISIÇÃO

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Palácio JoséArlindo Leite
CNPJ - 11.361.219/0001 - 32

ANEXO DE RISCOS FISCAIS -

2015

AVALIAÇÕES CAPAZES DE AFETAR AS CONTAS PÚBLICAS
de Inadimplência

R$

26.000, 00

R$
R$
R$

150.000, 00
00, 00
176.000,00

Tributária
Sonegação BMscal
iva inferior à Prevista
TOTAL DOS RISCOS FISCAIS
CAIS

PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS
Intensificar o programa de cobrança da Divida
At i vá
Intensificar operação fiscal 1SSQN
Intensificar Programa "Regularização IPTU e
ITBU"
Redução de despesas para compra de material
permanente, despesas diversas, que não afetam
os serviços diretamente à comunidade.
ESTIMATIVA DO VALOR DAS PROVIDENCIAS

R$

65 .000, 00

R$

R$

39 .000, 00
33 .000, 00

R$

39 .000, 00

R$ 176 .000,00

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
_,

, ..

XOO% com o povo

Palácio JoséArlindo Leite
CNPJ - 11.361.219/0001 - 32

ANEXO DAS METAS FISCAIS - 2015
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RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL, PARA O INSTITUTO DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CEDRO-PE.
QBJETIVO
O presente relatório tem por objetivo de apresentar os resultados da Avaliação Atuarial do regime
próprio de previdência social do Município e indicar as alíquotas contributivas, a serem aplicadas,
necessárias e suficientes para teoricamente, cobrir os benefícios previstos na legislação
municipal e federal dos atuais servidores ativos efetivos (excluindo-se os comissionados) e o
servidores elegíveis ao regime e seus dependentes.
Com a Lei n°. 9.717, de 27 de novembro de 1998, publicada no D. O. U. de 28.11.1998. ficou
definida as regras gerais para organização e funcionamento dos RPPS - Regime Próprio de
Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, que devem ser baseadas, em normas gerais de contabilidade e atuária, paia garantir
o equilíbrio financeiio e atuarial, em conformidade com a Portaria n° 403, de 10 de dezembro de
2008, publicada no D. O. U., de 11/12/2008 e republicada no D. O. U. de 12/12/2008.
No que concerne ao equilíbrio atuarial, deverá ser realizada a Avaliação Atuarial inicial e as
reavaliações anuais por entidade independente ou Atuários independentes, legalmente
registrados no Instituto Brasileiro de Atuária, que deverão utilizar os parâmetros gerais íegais,
para cada organização e revisão do plano de custeio e benefícios.
Atendendo o disposto na legislação federal em especial a Lei n°. 9.717/98; a Avaliação ou
Reavaliação Atuarial apresenta os resultados, de uma forma bem objetiva do RPPS - Regime
Próprio de Previdência Social, do MUNICÍPIO ))I ( . CKDKO - l'K. indicando as aliquotas
contributivas do Ente e do Servidor Ativo Efeíivo (excluindo-se os comissionados), inativo e
pensionista (assistidos pelo regime próprio de previdência municipal)
Em observância a Lei n°. 10.887, de 18 de junho de 2004, determina a aplicação de alíquotas
mínimas, para servidores ativos efeíivos, inativos e pensionistas, ou seja, o valor mínimo dos
servidores ativos efetivos municipais e estaduais, não poderá ser inferior a alíquota aplicada aos
servidores ativos efetivos da União, conforme art. 4°, que estabelece em 11% (onze por cento) e
o art. 2° da Lei n°. 9.717/98 e a nova redação da Lei n°. 10.887/2004 define que as alíquotas dos
entes de quaisquer dos Poderes da União também não poderão ser inferiores a 11 % (onze por
cento).
Como podemos observar no resultado desta Avaliação Aíuarial, em determinado momento, ou
seja, neste instante é definida matematicamente a situação atual das reservas matemáticas
(diferença entre o valor atual dos compromissos previdenciários do RPPS menos o valor atual
dos futuros pagamentos das contribuições previdenciárias do RPPS) e se as mesmas estão
garantindo os benefícios constantes, da Legislação Municipal e Federa! e existindo Superavit ou
Déficit, o valor será quantificado.

'•i

\m adotados os critérios daVortaria n°. iW)3, de 10 de dezembro d

Atuariais e das Novas Instruções pára Preenchu^enJ0^a~7J^rtir do DRAA 2012, face características
do Município.

Aplicar-se-á, sempre que couber a legislação existente para as Entidades Fechadas de
Previdência Privada.

PREMISSAS UTILIZADAS
O estudo foi desenvolvido utilizando-so as seguintes piemissas:
Premissas

Histórico
terça-feira. 31 de_dezembro de 2013
segunda-feira, 30 de dezembro de 201 3
teiça-feua. 30 de outubro de 2001
qunrta-feira, 10 de_maio de 200G
quarta-feira, 15 de maio de 201 3
Cõnj_uge e 2 Dependentes

Data da Avaliação
Data Base de Cálculo_
_
Data da Criação do RPPS
Data da Reformulação
Data da Alteração da Alíquota
_
Composição F-amiliar_ _
índice de_Atualização
_
_
l axa Anual de_Jurus
_
_
Taxa Anual de Crescimentp_ Salarial
Taxa de_Rotatividade
_
_
_
Projeção de Ctescjmento_Real Salário Produtividade
Projeção Real dos Benefícios do Plano
Fator Determjnaníe Vir Real Longo - Salárip_s_
Fator Determinante Vir Real Longo - Benefícios
Taxa Despesas Administrativas
Tempo de Financiamento do Custo Suplementar (em anos)
Inicio de Contribuição a Previdência Social
Dtfeiença dejdade do Servidor e Cónjuge__
Salário Mínimo Federal Vigente na Data Base
Salário Teto Federal Vigente;_na Data_Base
Contribuição do Servidor Ativo Efetivo
_
^Contribuição do Patronal
__
__
Novos_Ent_rados
Compensação Previdenciána

, Sim
i Não Considerados
j Vir Estimado de Compensação entie Regimes

Veracidade Sobre a Base de Dados

' Única e exclusivamente do Município provedor
das informações

Meta Atuarial - Política de Investimentos

32
M mima 18 anos
Homem A ano_s mais velho que a mulher
KS 678.00
RS 4 159,00
Sim
_
_

Resultado mínimo ideal = IPCA + 5,5% a.a.

REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTOS APOIADOS
POR BENEFÍCIOS:
HIPÓTESES BIOMÉTRICAS E DEMOGRÁFICAS

7 - Tábuas biomètricas utilizadas foram escolhidas em função do evento gerador:
• Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência)- Iluii; :ni l
(ambos os sexos);
•

Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) - Ilidi. 2(>1 I;

•

Tábua de Entrada em Invalidez - Álvaro Vindas;

•

Tábua de Mortalidade de Inválidos - Álvaro Vindas;

2 - Expectativa de reposição dos servidores:
Apenas por concurso público foi considerado para efeito do cálculo a faxa de rotatividade de 1%
ao ano,
3 - Composição familiar:
Torna se necessário estabelecer para cada idade uma família padrão associada. Assim um
segurado de idade x tem uma família padrão, composta de uma esposa ou companheira de idade
y e filhos de idade z, e z; e assim por diante. Com base nessas famílias padrões associados a
cada idade se estabelecem o compromisso que um segurado deixará em relação aos
dependentes habilitados se falecer com a idade de, por exemplo, x anos.
No caso da presente avaliação a hipótese de composição familiar é de esposa ou companheira e
dois filhos menores.
4 - Taxa de Juro Real:
A Taxa de juros utilizada na Avaliação/Reavaliação Atuaiial é de 5,50% ao ano (seis por cento ao
ano) ou equivalente mensal com base na legislação vigente (Art. 9° da Portaria MPS n°. 403, de
10 de dezembro de 2008);
5 - Taxa de Crescimento de Salário por Mérito:
A Taxa real de crescimento salarial utilizada é de 3,7l)(M% ao ano, considerado como
crescimento máximo dado pela amplitude de cada carreira, de acordo com a legislação vigente
(Art 8° da Portaria MPS n° 403. de 10 de dezembio de 2008),
6 - Projeção de Crescimento Real do Saíápo por Produtividade

A Taxa real de crescimento salarial utilizada é de 3,7904% ao ano, considerado como
crescimento máximo dado pela amplitude de cada carreira, de acordo com a legislação vigente
(Art. 8° da Portaria MPS n° 403, de 10 de dezembro de 2008);
7 - Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano:
Com base no Art 8° da Portaria MPS 403 de 10 de dezembro de 2008, a taxa de crescimento da
remuneração ao longo da carreira será de 100% ao ano.
8 - Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários:
Acompanha a legislação federal e a legislação do regime próprio no que refere a manutenção
dos salários, considerado 100% de crescimento;
9 - Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios:
Acompanha a legislação federal e a legislação do regime próprio no que refere a manutenção
dos salários, considerado 100% de crescimento;

BENEFÍCIOS ASSEGURADOS PELO RPPS:
Com base no Art. 23 da Portaria MPS 402, de 10 de dezembro de 2008, os Servidores Ativos
Efetivos (excluindo-se os comissionados, que deverão estar amparados pelo RGPS), os
benefícios a conceder aos segurados são:
Aposentadoria por tempo de contribuição e idade,
Aposentadoria por idade
Aposentadoria compulsória (obrigatória, hoje, aos 70 anos de idade);
Aposentadoria por invalidez;
Auxílio Doença;
Salário Família;
Salário Maternidade.

Quanto aos dependentes dos Servidores:
Pensão por morte do servidor ativo Ou inativo;
Auxilio Reclusão.

REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTOS APOIADOS
POR BENEFÍCIOS:
Os regimes financeiros adotados na avaliação atuarial estão compatíveis e previstos na Portaria
MPS n°. 403/2008 de 10 de dezembro de 2008:
Regime de Capitalização
Método de Crédito Unitário Projetado

Para as aposentadorias por Idade, tempo de contribuição e compulsória com reversão em
pensão por morte, delas, são financiadas pelo Regime de Capitalização, por tratar-se de um
benefício programado, de prestação continuada, com data prevista de início, mas, com duração
incerta, onde a taxa pura é determinada com o objetivo de gerar receitas capitalizadas durante
certo tempo, capazes de constituírem reservas garantidoras dos benefícios propostos e iniciados
nesse tempo:

Para as aposentadorias de invalidez com reversão de pensão por morte dela decorrente, são
financiados pelo Regime de Capitalização, são financiadas pelo Regime de Capitalização, por
tratar-se de um benefício programado, de prestação continuada, com data prevista de início,
mas. com duração incerta, onde a taxa pura é determinada com o objetivo de gerar receitas
capitalizadas durante certo tempo, capazes de constituírem reservas garantidoras dos benefícios
propostos e iniciados nesse tempo

Regime de Repartição de Capitais de Cobertura

Pensão por Morte de Ativo: são financiados pelo Regime de Capitais de Cobertura, onde a taxa
pura do regime é determinada com o objetivo de produzir receitas no exercício, por tratar-se de
um benefício de risco, com baixa taxa de ocorrência e duração e de prestação continuada, cujo
valor equivale a remuneração do servidor, sendo um benefício de valor considerado:

Regime Simples

Auxílios Doença e Reclusão, Salário Família e Salário Maternidade: são financiados pelo
Regime de Repartição Simples, devido a baixa ocorrência e de caráter temporário, onde a taxa
pura é determinada com o objetivb de produzir[receitas equivalentes às despesas previdenciárias
previstas para o período conside\ado, não existindo necessidade de constituição de Reserva
Matemática:

EXPRESSÃO DE CÁLCULO DOS VALORES ATUAIS:
Comutações:
,.^ - ( l - / ) x , sendo i a taxa anual de juros
Dx

—> comutação_de sobrevivência da tábua utilizada
" . Y - / , .r'

N x => comutação_de sobrevivência da tábua utilizada

.• v. x:/\O DE PENSÃO POR MORTE DO TITULAR E S

Expressão de Cálculo - Valor atual dos Benefícios Futuros ( Benefícios
a Conceder e Benefícios concedidos) no regime de capitalização
Valor Atual dos Benefícios Futuros a Conceder

a) Aposentadorias ordinárias:

VABi-uC" = i3x &w//> x ^—•xi;r i -' + <7 -> fc
i:/

•'

\.l

r y Ml 1 . 1 1

\Cí v

Cf \

•'

\:

/ c ' Fatoi de capacidade do Beneficio,
í / , ' ' ' ' : valor atual do custo unitário de pensão de uni servidor válido na idade x" de
aposentadoria, considerando as idades dos dependentes desse servidor
l>c/ic//\. valor do benefício projetado para o servidor"/' na idade "x", da aposentadoria.
^
valor atual de uma renda antecipada que deverá ser paga vitaliciamente, a partir
da idade de aposentadoria de un^segurado d^ldade^x^enquanío ele viver.

1 — comutações calculadas pela tábua de serviço para o benefício.
/j"'1'1

b - Provisão Matemática de beneficio de Aposentadorias Ordinárias

- v - idade do segurado na data da avaliação
" - idade de admissão
/* - idade provável de aposentadoria

c - Valor Atual das Contribuições Futuras a Conceder

PM/C:™
T

- total de reservas de todos os benefícios

/ -l/_$/'Lf( '

" t°* a ' ^e todos os compromissos a conceder (a pagar)

d - Custo Normal da Aposentadoria ordinária com reversão

1 - Aposentadoria por Invalidez

i / A i > y "»

s -r'i'"*-

VAKbaL ,,

Onde
/,• Faíor de capacidade do Benefício

< • ' / / ' " ' : valor atual do custo unitário de pensão de uma pessoa inválida na idade x
considerando as idades dos dependentes desse servidor.
H''* ' valor atual de uma renda antecipada de invalidez, que deverá ser paga
vitaliciamente, a partir da idade de aposentadoria por invalidez de um segurado de idade
x. enquanto ele viver
/KV/C//' : valor do benefício de invalidez projetado;

2 - Provisão Matemática de benefício de Aposentadorias por Invalidez

x- idade do segurado na data da avaliação
a - idade de admissão
i - idade provável de aposentadoria

3 - Valor Atual das Contribuições Futuras a Conceder por Invalidez

PMaCx- total de reservas de todos os benefícios
/ i/íY-i/í - total de todos os compromissos a conceder (a pagar)

4 - Custo Normal da Aposentadoria decorrente de Invalidez com reversão.

x

13 x BenefP
ri x
'
-l
l

'' . t . M x («'"
( U ) + a'lli(l2) x /c
'
'

I-VÍ/Í/M 12)

v

A

D.v

nciicjl : benefício de aposentadoria anual que os segurados fj) de idade x terá direito
com base do salário anual projetado nardata da avaliação.

/)'"

-~^——^

\

\ -j

comutações da t á b u g d e serviço páfaya aposentadoria por Invalidez.

Valor Atual dos Benefícios Futuros Concedidos

a - Aposentadoria ordinárias
O valor atual líquido dos benefícios de aposentadoria de servidores válidos, conjugado
com a reversão em pensão para cada servidor na idade atual, é dado por:

r.í/íH;,,,., i . > - acuei •• a '.- A-,
Onde.
••( \2\%

renda certa do segurado de idade x a época da concessão do benefício de um

servidor aposentado.

b - Valor Atual das Contribuições Futuras dos Concedidos da aposentadoria
ordinária

V ACFT

I3y (l

i"<'(^ví t '/'~/c/í;/A';s;s').

c - Provisão Matemática da aposentadoria ordinária

" VABF

vAcr:
1 - Aposentadoria Por Invalidez

VABFCA,,OINV = H x tffí/ií'/" x ri' 0 ^ x /c

í'/v
renda certa deYivalidez do ^^gu/aé^ de idade x a época da concessão do
benefício de um servidor aposentado

l'

2 - Valor Atual das Contribuições Futuras dos Concedidos da aposentadoria
Invalidez
VACFl

= I3x (l \/4Bcnef- feío/NSS).* á' ~ x fi

3 - Provisão Matemática da aposentadoria por Invalidez

pmcr =VABF*: - VACF*:
a - Reversão do Benefício de aposentadoria ordinária em Pensão por morte
VABFCpenmorle= \3xBenef X â£(12) X / c

b - Reversão do Benefício de aposentadoria por invalidez em Pensão por morte
morteinv

- 13 x Benef

x fí12' x f c

A - Contribuição futura, reversão do Beneficio concedido, por aposentadoria
ordinária ema Pensão por morte

VACFCpenmorle == 13 x ( l \%(%Benef - teto INSS)) x ahy(VÃ} x f c
B - Contribuição futura do Benefício concedido por aposentadoria por invalidez em
Pensão por morte

VACFCpcn

mortcinv =:

^ x O \%(%Benef ~ tetoINSS) x dyl(

)

x fc

Custos dos benefícios estruturados na modalidade de Repartição Simples
Auxílio Doença - CNAUXD = -^~
— , serndo
/ os últimos 3 anos
v so{ariosdospartl
Tl
Salário família - CNSALFAM —
3 \ sendai «STJ/fiímos 3 anos
^salarlosdosftarti

Salário maternidade - CNSAL M AT

Auxílio Reclusão - CNAUXRKC

-, sendo / os últimos 3 anos

, sendo / os últimos 3 anos

Equacionamento do Déficit Atuarial a Amortizar
Como estabelecido na Portaria 403 de 10 de dezembro de 2008 e considerando os
recursos financeiros disponíveis pela Prefeitura o Equacionamento do Déficit Atuarial a
Amortizar será escalonado ao longo do tempo, seu financiamento pelo método financeiro
e não atuarial de acordo com a fórmula abaixo:

VRCS

Y

YUCS - Valer da Receita tio Ctrslo Suplementar
l;l - l olha Salarial Anual dos Al i \s l; lei i v o s
TCs - l a\ de ('usteio Suplementar
i - ! ;i.\íi de Juros
11 - Período

Metodologia de Cálculo da Compensação Previdenciária a Receber e
a Pagar
É calculada utilizando o critério estabelecido na Portaria MPS 403 de 10 de dezembro de
2008. de acordo com o § 5° do Art 11, que estabelece o limite global de 10 % do valor
atua! dos benefícios futuros do plano, tendo em vista a estimativa do tempo anterior.
NESTE CASO HÁ RESERVA CALCULADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO

Parâmetros da se regação de Massa.
Segundo os arts 20 a 22 da Portaria n° 4o
)08 do MPS/SPS/CGAAI, informamos que
NÃO HÁ separação de massa ^ que os entra
'PS , estão nele desde o início do
plano

Glosário:
c;'
dx
ix
/x
/'/
/jv
/>;'"
/v;
))\"
q*
c/^.
q""
f/("
(/;'
x
wx
r
v
a
f
B,
!l{^]

esperança de vida, expectativa completa de vida ou vida média para cada idade
Número de pessoas mortas de uma população de ativos entre a idade x o (x+1)
Probabilidade de um indivíduo de idade x se invalidar antes de completar x + 1
anos.
Número de pessoas vivas de uma população geral em cada idade
Número de pessoas de uma população de ativos que se invalidam e sobreviveram
e estão em estado de invalidez
Probabilidade de uma pessoa estar viva na idade x
Probabilidade de um indivíduo de uma população geral sobrevive entre a idade x
até a idade x + 1 sem se invalidar - (probabilidade de sobrevivência)
Probabilidade de uma pessoa de idade x viver até o fim do ano, em atividade ou
invalida. ( viva. mas inválida)
Probabilidade de uma pessoa ativa na idade x se tornar invalida e sobreviver até a
idade (x+1)
Probabilidade de um indivíduo de uma população geral falecer com a idade x
Probabilidade de um inválido de idade x falecer antes de completar a idade (x+1)
Probabilidade de uma pessoa ativa de idade x falecer em atividade. antes de completar a
idade (x+1),utilizando-se o método de Hanza
Probabilidade de uma pessoa ativa de idade x sofrer invalidez e falecer antes de
completar a idade (x+1)
probabilidade de uma pessoa de idade x morrer antes de completar (x+1) (invalidando-se
ou não.
Idade de unia pessoa pertencente a uma população de ativos na data da
avaliação
atuarial
Número de pessoas de uma população de ativos que deixam de compor essa população
que por outro motivo que não a morte, ou a entrada em aposentadoria (rotatividade)
Idade em que o segurado adquire o direito a um benefício
Forças de juros para calcular a taxa de 6% para a idade "x
idade que entrou no Ente Federativo
Quantidade de anos (tempo)
Valor do benefício de aposentadoria anual que o participante j de idade r terá como base
o salário anual projetado para ser recebido no momento futuro de sua aposentadoria
Valor da renda vitalícia ou temporária, mensal paga a um grupo familiar do segurado
inativo.
Renda vitalícia ou temporária, mensal paga a grupo familiar do segurado
invalidez

inativo por

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
As Despesas Administrativas,Ninc/í/sa no planol.de custeio, com base na legislação em vigor
de DA da folha salarial dos servidores aíivos, \Ra>fíõs\, conforme determina o
ait. 15 da Portaria MPAS 403/200?

RESERVAS E PROVISÕES MATEMÁTICAS ATUARIAIS
Com base no critério estabelecido na Portaria MPS 403 de 10 de dezembro de 2008, concluise as seguinte reserva:
Código

Discriminação

1 2 2 0 0 00.00 RESERVAS TÉCNICAS (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS)
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS
2 2 7 2.0.00.00
PROVISÕES
PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (=)
2 2 7 2 1 03 00
Aposentadorias e Pensões
2.2.72 1 03.01
' , > í ; ! i i > i i , " >-r- 'i ' '• ' ' • ' •
2 2.7.2 1 03 02
1
• •: '.' |! : L S - ' „ ' ) • " , il;ji; '.)f-?l',!i li "(:•'; iil.ill 1 ./]" < i
2 2 7.2.1.03 03
i ,' !MÍ ni " M C - ' ) ' • • ; ' |i if. i lf '". •• !•"• i i 1 - i •
2 2 7 2.1.03 04
2.2 7.2.1 0305
! ' , . ! • • [ - . M n . M l i ! '.\c l l^hltpS 1 '!' i'ir ! < • ! ! ' i:'itn;,i í *
2 2 7 2 1 03 06
PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER {=)
2 2 7 2.1.04.00
22 7 2 1 04 01
Aposentadorias e Pensões
' .MiiSMi.-.uioVs H" 1 i • • • ' • i
2.2 7 2 1 04.02
<
. n * . . ! .M , !,•<; - í ' .:.!•.•: : • ' • •
- • ' . • • >•-. i i
2.2.7.2 1 04 03
2.2 7 2 1.04 04
' :• > ! . , [ • , i r.;i', Tii' i 'í',:vi í' : f ',i!!.i '. )
í • ' , ( ) ' :< - I t t í í K ' i l U M l í ? i )( H ) | j f i--: ' ' > < \ if •: i( ' 1 N K i f ; í •
2.2 7 2 1.04 05
PLANO DE AMORTIZAÇÃO
2.2.7.2.1.05 00
: illth!-, 1 iPdiín .
2 2 7 2 1.05 98
PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO
2.2.7.2 1.07 00
Ajuste de Resultado Atuarial Superautário
2.2.72 1.07.01
Outras provisões atuariais para ajusta do Plano
2 2 7 2 t 07 98

Superavit / (Déficit) Atuarial

Valor
992 225.51
(36.772.636,94)
20 350 976,79
20.350 976.79
0,00
0.00
0,00

0.00
17.413.885,66
32.254.922,33
8 789946.94
4 907.153,13
1 143936,60
(.ÍG.7/,!,í>;H;,ii'l)
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00

í l!i! < u, u ;';.> ' , ( > ; ! ] • ( n npií ''n «'[iLi!;,u M MH Lfíi (Io Lí|!!;u. ! > • ( » . ! inenl n df> Díílkii Alim! i.sl. v r i ! x ! , u <* n
l, t n ^ . '»mf n' ' t (In PI1 M" 'í" A | i K ) r í i ' i i f _ ; i u ;iri'HJ. r n d n - n f f n t (int.i < - o < ] i r ; < i / '.' •" '/

1 l | f > im

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL - BENEFÍCIOS AVALIADOS EM REGIME DE

CAPITALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

GRUPO FECHADO
Geração Atual

Corações
Futuras

GRUPO
ABERTO
Consolidado

VALORES

VALORES

VALORES
123.263.819,9
6

(') VALOR ATUAL DAS
REMUNERAÇÕES FUTURAS

2.136.162,11

ATIVO

Aplicações financeiras e
disponibilidades conforme DAIR
Créditos a receber conforme atr.
17, §5°_da Portaria MPS 403/2008
Propriedades para investimentos
(imóveis)

2.136.162,11

992.225,51
1.143.936,60

Direitos sobre royalties
Bens. direitos o damais alivos

PMBC

20.350.976,79

PMBaC

18.557.822,26

20.350.976,79

3.213.687,82

21.771.510,08

VARI - A CONCEDEIÍ
(

) V AC h

ACONCL-DI í-í

-1

PROVISÃO MATEMÁTICA - TOTAL

38.908.799,05

3.213.687,82

42.122.486,87

(3.213.687,8

(39.986.324,7
6)

COMPENSAÇÃO PREVÍDÉNCIÁRIA A
RECEBER
(-) COMPENSAÇÃO PREVÍDÉNCIÁRIA A
PAGAR

(["íefir.il Atuatial, «SuiiPiavil Atuatial ou

;i iiut^Mi dos sei \. ;ili\s olVlis u s d;i < , \ <|ii;imlo c n t i :n ;un
n iis n u"-m ;i s f;n :irli'i'íMif;iv inirinis ik> f t i l i ;id;i. l k;im nctiil iiliis ;is t inidi(,'õ['s d c sjiliirius i'
In mi ;n ;ili;iv:i" d:i < . \ l o rum i (iif-iilcmdn^ ;ts iiirMiins pt cinissas d n \(K;i l i;i'iiicii ( I a (, \
li Illils.

ACÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL:

A Prefeitura do IMliMCÍIMO I)K CI<1I)U() - I*K vem realizando ações para estruturar o
sistema previdenciário. no que concerne às obrigações futuras, contratando os serviços atuariais
para realizar Avaliação/Reavaliação Atuanal anual, cujos resultados estão detalhados na
presente.

Os resultados apurados nesta avaliação seguiram as condições e normas previstas, na
Legislação de 27 de novembro de 1998, ou seja, a Lei 9.717/98 e Portaria n°. 7.796, de 28 de
agosto de 2000, com base nas Emendas Constitucionais e dá cobertura ao conjunto de
benefícios hoje existente no regime previdenciário do Município, considerando a última
remuneração do servidor como sendo salário de benefício para efeito de inatividade, tendo como
base o cadastro de servidores apresentado pelo Município

Destacamos quando o tempo de serviço anterior não for informado, será estimado,
conforme permite o § 2° Seção IV da Portaria MPS 403, de 10 de dezembro de 2008. ou seja,
que todos iniciaram sua atividade laborai com no mínimo 18 anos.

Quanto à veracidade das informações cabe, única e exclusivamente, ao Município
provedor das informações (Prefeitura do [YIUMCÍIMO DF, (TIMO - I'K).

BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
A Lei Municipal n°
102/2003 do
30/10/2001
n°s
204/2006 e
v 319/2013 de
10/05/2006
\~^
o atual l^lano de Custeio vigente\a pelas l eiR Municipais

Obs.: NI = Não informado, a Prefeitura só iitformou a data.

e

15/05/2013

estabelecem

POPULAÇÃO
DEMOGRÁFICA
AVALIADA

População Avaliada
600
500
400
300
200
100

O

Ativos

Inativus
í'rnsionistas

População Avaliadn

Tota

ALivos

Inntivos

Pensionistas

Total

470

L.1 1

13

594

Distribuição da População Avaliada

o

TJ

Ativos
Pensionistas

lua t i vos

Distnbuição da População
Avaliada

%

Pensionistas

ESTATÍSTICA DA
MASSA DOS
SERVIDORES
ATIVOS, INATIVOS E
PENSIONISTAS

ESTATÍSTICA DA MASSA - SERVIDORES ATIVOS EFETIVOS / POPULAÇÃO AVALIADA
A seguir os dados correspondentes às condições biométricas da massa estudada, dos servido rés que terão a probabilidade de serem beneficiados pelo RPPS, o contigente da massa avaliada
apresenta a seguinte distribuição:
Ativos Efetivos (Excluídos os Comissionados)
= 00

Mulher

Mullirr

361

Obs.: Como podemos observar na distribuição da massa, por sexo,

há uma inferioridade

do servidor sexo masculino em.
30,19%
sobre a do sexo feminino, o que hoje indica que teremos um tempo menor, na capitalização de recursos, tendo em vista a premissa
idade, onde o tempo de contribuição é superior a 5 anos para o sexo masculino.

Idíidp Média dos Servidores Ativos Efelivos

Obs.: Pela faixa etária podemos verificar, teoricamente, que a massa
já ultrapassou 40
anos, significando que teremos, um tempo médio de contribuição, para o RPPS, devendo ser
trabalho a Compensação P ré vi oe n cia ri a afim nerêvitar urTvaumento do Custo Normal e Suplementar, pois com 70 anos ocorrerão as apose/uadorias compulsórias.

Tempo Médio dos Servidores Ativos Efctivos no RGPS

Homem
12,98

Obs.: Foi adotado o critério de início de idade laborai considerando a média de 20 anos de
idade o que tnfíui na estimativa da Compensação Previdenciária e no Custo Suplementar, face características regionais.

Tempo Médio dos Servidores Ativos Efetivos no RPPS

Mulhr

Tempo Médio dos Servidores Ativos Efetivos na Prefeitura

Homem
Mulher

Homem

Mulher
14,83

Obs.: A maioria da coorte, no Ente,

já cumpriu 10 anos

tem

13,64 anos

de tempo de serviço no Ente / Prefeitura como Servidor Ativo Efetivo.

Salário Médio Servidores Ativos Efetivos

Obs.: Podemos observar algumas características dos servidores do sexo feminino, ou seja,
pela média salarial o servidor do sej«5tfeminino tem uma remuneração salarial
inferior a
do sexo masculino em —'X*
> V 0,06%

Folha Salarial do Servidores Ativos Efetivos

R$450.000,00
R$ 400.000,00
R$ 350.000,00
§

R$ 300.000,00

LU

o

R$ 250.000,00

T3

.o R$ 200.000,00
3
p R$ 150.000,00
RS 100.000,00
R$ 50.000,00
RS 0,00

Seriei

Masculino

l-emmmo

Tolal

RS 104.146,05

RS 344.709,57

RS 448.855,66

Quantidade de Dependentes

o

-°

l

Do Servidor
Masculino

Do Servidor
Feminino

Do Servidor Masculino
Distribuição da População
Avaliada

Total

Do Servidor feminino

Total
2

Iprnpo "lotai Contribuição dos Servidores Ativos Lfetivos (RGPS t- RPPS)

Montem
MulheM

Obs.: Como podemos observar, teoricamente, teremos apenas
dos servidores sexo masculino e para sexo feminino apenas

21,23 anos de contribuição
8,02 anos de contribuição.

ESTATÍSTICA DA MASSA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS
Como podemos observar, o Município concede benefícios previdenciários, para uma massa de
Inativos e pensionistas, que representa uma parcela de:
26,38%
do grupo de servidores ativos efetivos. resultando a proporção na ordem de:
4
servidores ativos efetivos para cada servidor inativo e pensionistas.

Massa dus Inativos e Pensionistas

Mulhei
Total
lotai

Idade Média dos Inativos n Pensionistas

Mulher

Tempo Médio de Recebimento dos Inativos e Pensionistas

Homem
Mulho

Tempo Médio do Rompimento do

Salário Médio dos Inativos e Pensionistas

Homem

Folha do Salário dos (nativos c Pensionistas

Obs.: Neste instante acolha de salário nrensal dos Inativos e Pensionistas representa,
da folha salarial dos Servidores Ativos Efó.tjv/ís (excluindo-se os comissionados)

27.11%

Contribuição dos Inatívos e Pensionistas

Mulhcr

Obs.: Não houve contribuição de Inativos e Pensionistas.

Distribuição da Massa dos Elegíveis ao RPPS

150
100

Situação da Massa dos Inntivos
o 150

Aposentados por Tempo de Contribuição

Homem

Homem
l

Idade Média dos Aposentados por Tempo do Contribuição

Homem

Tempo de Recebimento Médio dos Aposentados por Tempo do Contribuição

Homem
Mulher

Tempo (ti 1 Recebimento Médio cios
Aposentados por Tempo de

7,69

Salário Médio dos Aposentados por Tempo de Contribuição

Mulhi'1

Folha Salarial Aposentados por Tempo de Contribuição

RS

lotai

Aposentados por Idade
30

o
~a
o

20
LO
O

Aposentados por Idade

Homem

Mulher

.14

15

Idade Média dos Aposentados por Idade
74,00
72'°°

o 70,00
"D
'
o

68,00
66,00
64,00
Mulhe
Módm Total
Homem

kl.ide Múdi.i dos ApobciH.idos
por/Idade
( f

Mulhe

Media Tol.nl

G f j,4(j

()9,67

Tempo Médio de Recebimento dos Aposentados por Idade

,40

,80
Homem

Salário Médio dos Aposentados por Idade

Homem

Folhn Salarial dos Aposentados por Idade

Mulhr

Aposentadoía Compulsória

Mulhet

35

Idade Média dos Aposentados Compulsórios

92,00

91,00
90,00
89,00
Homem
Mulher
Média Total

Idade Média dos Aposentados
Compulsórios

Homem

Mulher

Média Total

92,23

90,47

91,35

Tempo Médio de Recebimento dos Aposentados Compulsórios

20,00

o

o 10,00
5,00
0,00

Homem
Mulher
Média Total

Tempo Médio de Recebimento dos
Aposentados Compulsórios

Homem

Mulher

Média Total

16,92

13,52

15,22

Salário Médio dos Aposentados Compulsórios
RS 800,00

RS 000,00
R$ 400,00
RS 7.00,00

RS

Homem
Média l o t a i

S a l á r i o Médio dos
Apusen lados Compulsórios

Homem

Mulhnr

Média l o t a i

RS 678,00

R$ 678,00

R$ 6 AH, 00

Folha Salarial dos Aposentados Compulsórios
RS .1.400,00
RS 1.200,00
RS 1.000,00
o

T3

RS 800,00
RS 600,00
RS 400,00
R$ 700,00
RS

•lomum

ToU
Mulher
RS 678,00

R$ 1.356,00

Aposentados por Invalidez

Homem
Mulhct
lot.il

Idade Média dos Aposentados por Invalidez

í.f)
g 64

~ r.-'

Homem

Tempo de Recebimento dos Aposentados por Invalidez

Humrm

Mulhor

Salário Médio dos Aposentados por Invalidez

11

Folha Salarial dos Inativos por Invalidez

RS 25 000.

R$15.

RS 5.
RS

Folha Salarial dos Inativos por Invalidez

Homem
RS 2.034,0

Total
RS 23.845,71

•10

Pensionistas

10

Homnm

Homem

Totó

9

13

Idado Média dos Pensionistas

Homem
Mulher

II

Tempo de Recebimento dos Pensionistas

6'°°

| 2,00
,íi

0,00

Homem
Mulher
Média Total

Tempo de Recebimento dos
Pensionistas

Mulher

Média Total

1,36

3,83

Salário Médio dos Pensionistas

R$ 800,00
£

R$ 600,00

"o
_o
B

R$ 400,00
R$ 200,00
R$

Homem
Mulher
Média Total

Salário Médio dos Pensionistas

Homem

Mulher

Média Total

R$621,50

R$296,63

R$521,54

Tolha Salarial dos Pensionistas

(nativos e Pensionistas pagos pelo Tesouro Municipal

Homem

Homem

MulIuM

0

0

ToU
U

RISCOS IMINENTES

BENEFÍCIOS FUTUROS - RISCOS IMINENTES
A seguir estão aqueles servidores ativos considerados Riscos Iminentes; estes servido rés são aqueles que, por algum motivo, estão em condições de passar, para categoria de
Inativos, majorando a folha de pagamento de benefícios previdenciários:
Servidores Ativos Efetivos em Situa-lo de Riscos Iminentes

Mullir

g

Idade Média dos Servidores Ativos Efelivos nm Situação de Riscos Iminentes

Mulhoi
Médi,i lotai

62,N

Mulher

Mcclm Total

60,«O

01,3'J

45

Tempo Médio de Contribuição para RGPS dos Riscos Iminentes
30,50
| 30,00
° 29,50
o 29,00
-|

28 - BO

28,00
Homem
Mulher
Média Total

Tempo Médio de Contribuição para
RGPS dos Riscos Iminentes

Homem

Mulher

Média Total

30,14

28.80

29,39

Tempo Médio de Contribuição para RPP5 dos Riscos Iminentes
15,00

10,00
-5

5,00

0,00
Homem
Mulher
Média Total

Tempo Médio de Contribuição para
RPPS dos Riscos iminentes

Homem

Mulher

Média Total

12,00

12,00

12,00

Tempo Médio de Serviço no f-nte dos Riscos Iminentes

Mulher

Salário Médio Mensal dos Servidores em Situação de Riscos Iminentes

Mulher

Folha Salarin Mensal cios Servidores em Situação rie Riscos Iminentes

Mulht
TuUil

Obs.: Se considerarmos a passagem dos riscos iminentes para a situação de inatividade
teremos um aumento da folha dos servidores inativos de: •*— >
11,31% que somado a
folha dos atuais inativos e pensionistas, representará
>
30,18% da folha dos servidores ativos efetivos, atuaí.

Total de DppPiidenti". diis Seividores em Situação de Riscos Iminentes

Mulher

Sc i vi d o ré s em Situação de

Tempo Médio Total de Contribuição dos Riscos Iminentes (RGPS 4- RPPS)

Mulhrr

BENEFÍCIOS FUTUROS A CONCEDER E CONCEDIDOS
Considerando a população analisada, os beneficios futuros foram calculados, chegando-se ao total
de.

Benefícios
Conceder
Concedido
Total

Valor Presente Benefícios Futuros
R$
32.254.922,33
R$
20.350.976,79
R$
52.605.899,11

Benefícios

Tol.il
R S W.605 899,11

QUALIDADE DO CADASTRO DOS SERVIDORES
A população ativa avaliada, com base nas informações apresentadas pela Prefeitura
Municipal apresentou a quantidade de servidores ativos efetivos (excluídos os servidores
comissionados) dos sexos masculino e feminino, conforme quadro abaixo, observando a idade
média da população ativa avaliada.

__

Massa dos Servidores Ativos
Servidor es_ At ivos Masculinos
Servidores Ativos Femininos
Total Servidores Ativos
ldade_Média Sery_At Ma s c
__ ldad_e Média Serv_At Fern
Idade Média Total_
Tempo Médio Serviço no Ente
Jempo Médio Coníribuição/RGPS
_
Tempo Médio Contribuição/RPPS
Salário Médio_Mascuhno Mensal
Salário Médio Feminino Mensa_l_
Sajáno Médio Total Mensal
Salário Total Mensal
_

109
361
470 "
39
42
41
13,64
13,31
7,93

R$
R$
R$

955,47
954,87
955,01
448.855,66

O cadastro se encontra posicionado em 30/12/2(113.

Como podemos verificar há uma concentração de massa do sexo feminino, que baseado
na Legislação em vigor, poderá aposentar com 30 anos de contribuição previdenciária, ou seja, 5
anos menos que a população do sexo masculino, sendo agravado ainda com a população
significativa de professores, conforme quadro a seguir, que também permiti mais uma redução de
5 anos por sexo

O Município concede os seguintes benefícios:
Situação
Aposentados por Tempo de Contribuição
Apusentaduna por Idade
Aposentadoria Compulsória
Aposentadoria por Invalidez,
Pensionistas
\ orça i _

Quantitativo
48
29
2
32
13
124

Massa dos Inativos e Pensionistas
Inativos por Tempo de Contribuição
Inativos poi' ldade_ _
Jn ativos Compulsórios
Inativos por Invalidez
_
Pensionistas
_
ldade_Média Tptaljnativos
jdade Média Total Pensionistas
Saláno M_écliojrotj5lJnativos Mensal
Salário Total jr^ativos Mensal
Salário Médio Total Pensionistas
Salário Total Pensicjnisjas _
Salário Médio Total Mensal
Salário Total Mensal

48
29
2

R$
R$
R$
R$
R$
R$

32
13
63
51
1.035,24
114.911^,79
521,54
6.780,00
981,39
121.691,79

Destacamos que o tempo de serviço anterior foi estimado, para uma parte da massa de
servidores, conforme permite a legislação federal, utilizando-se á hipótese permitida na Lei.

VERACIDADE DOS DADOS
Quanto à veracidade das informações cabe, única e exclusivamente, ao MUNICÍPIO
I)K CINDIU) - PK provedor das informações, eventuais alteiacões nestes dados poderão refletir
alterações significativas nos resultados, com aumento ou redução da aliquota total contributiva.

PLANO DE CUSTEIO VIGENTE:
A Lei Municipal n°
n°s

204/2006

e

102/2003 de

30/10/2001

alterada

319/2013 de

10/05/2006

e

pelas

15/05/2013

Leis Municipais
estabelecem o

atual Plano de Custeio.
A contribuição vigente para os servidores ativos efetivos e recolhida de acordo com
o

seguinte

quadro,

com

base

na

de

Folha Salarial

Contribuinte
Ente

folha

470

R$

448.855.G6

Servidoí Ativos
Inativos
Pensionistas

/

111

\/\ T o t a l 13\ e
^404

pagamento

de

Percentual de
Contribuição

30/12/2013

18.00%

Receita de
Contribuição
R$
80 794.02

11,00%

RS

RS

114.911,79

0,00%

R$

R$

6.780,00

0,00%

R$

R$

570.547,45

29,00%

R$

49.374 12

130.168,14

il

PLANO DE CUSTEIO CONSIDERANDO A REAVALIAÇÃO ATUARtAL
O plano de custeio foi elaborado em percentual, da folha total de remuneração dos
servidores ativos efetivos (excluindo-se os comissionados) e para sua apuração utilizou-se
Hipóteses e Tábuas Biométricas probabilísticas, que levam em conta as condições da massa
(coorte) de servidores: 1 - Calculado à taxa de juros de 5,5»% de juros ao ano; 2 - Custo normal
puro, expresso em percentual da folha total de remuneração dos servidores ativos efetivos
(excluindo-se os comissionados), considerando contribuição dos inativos e pensionistas, caso
haja.
CUSTOS ANUAIS
Folha Salarial dos Ativos - Base

R$

Contribuição de Inativos do Tesouro

R$

Discriminação

448.855,66

Custo Anual

Aliquota

Aposentadoria por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição

R$

785.290,93

1 3,46%

Aposentadoria por Invalidez
Pensão por Morte de Ativos

R$
R$

29.875,83
101.239,39

0,51%
1,74%

R$

111.334,16

1,91%

Pensão por Morte de Inativos - Morte de Aposentados por
Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição/
Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez

R$

19.139,21

Auxílios Diversos

R$

140.204,60

0,33%
2,40%

Custo Total Puro Anual

R$

1.187.084,12

20,34%

Custo Total Puro Anual + Contribuição Inativos

R$

1.187.084,12

Custo Suplementar Anual
Custo Anual

Discriminação

Aliquota

Aposentadoria por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição

R$

453.464,92

7,77%

Aposentadoria por Invalidez

R$
R$

17.251,75
58.460,52

0,30",

R$

64.289,72

1,10%

RS
R$

11.051,90
604.518,80

0,19%
10,36%

Pensão por Morte de Ativos
Pensão por Morte de Inativos - Morte de Aposentados por
Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição/
Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez
Custo Suplementar Total Anual

1,00%

Custo Permitido como Depesas cie Administração do Fundo de Previdência - RPPS
570.547,45

Folha Salarial dos Atiyos, Inativos e Pensionistas - Base
Custo Anual
Di^trirninaçno
#VALOR!
Custo Permitido pá ra\ ministra c ã o - RPPS Anual
Obs.: A taxa de administraçãobodeiá ser 2% da Follia Salarial dos Ativos, Inativos e Pensionistas.

Taxa
DA

RESERVA DE TEMPO DE SERVIÇO PASSADO
A Reserva Matemática de Tempo de Serviço Passado é aquela correspondente, aos
compromissos especiais dos segurados existentes, na data de início do regime previdenciário,
porém, sem o devido recolhimento de contribuição relativa àquele período anterior, face
características btométricas probabilisticas da massa avaliada.
Pela metodologia adotada e está descrita na Nola Técnica Aluaria!, abrange também o
tempo relativo às contribuições vertidas ao RGPS, no cálculo estimado desta reserva, estão
incluídos os valores correspondentes às contribuições providenciarias recolhidas ao Instituto
Nacional de Previdência Social (INSS); durante o período em que os servidores estiveram
vinculados ao RGPS - Regime Geral de Previdência Social, adotando-se a premissa de que
todos iniciaram a atividade laborai aos 18 anos de idade, caso não exista o cadastro do tempo
passado, conforme legislação em vigor.

Esse compromisso é avaliado em R$ 18.557.822,26 e desse valor é descontado o total dos
ativos financeiros, em 30/12/2013, de R$ 992.225,51; que resulta num compromisso, em
30/12/2013 de R$ 17.565.596,75 , considerando o valor dos Benefícios Concedidos de KS
20.350.976.79 e deduzindo-se a estimativa da compensação previdenciária, de RS 0,00 e o saldo
devedor da divida apurada, confessada e em fase de pagamento no valor de RS 1.143.936,60,
em 3(1/12/21113, teremos, teoricamente, o valor da reserva a amortizar de R$ 36.772.636,94;
conforme dados apresentados pela Prefeitura Municipal.

Discriminação^

R$

R$ 32.254.922.33
RS 20.350.976,79
Provisão Matemática Total

R$52.605.899,11

Contribuições Futuras

R$ 13.697.100,06
R$ 992.225,51
R$ 0,00

R$1143.936,60

R$ 0,00

Valor Teórico TAtal a Amortizar

R$ 36.772.636,94

Caso a amortização do Passivo Atuarial ocorra de acordo com a Portaria 7.79G de 28 de agosto
de 2000. o seu prazo máximo será de 35 (trinta e cinco) anos. e o percentual a ser incluído no
plano de custeio determinado acima está distribuído, conforme quadro a seguir:

DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO DO SERVIÇO PASSADO
Custo Suplementar Anual
Folha Salarial dos Ativos, (nativos e Pensionistas - Base
Discriminação
Aposentadoria por Idade/Compulsónn/Tempo de
Contnbuição
Aposentadoria por Invalidem
Pensão por Morte de Alivos
F 'onsao poi Moite de Inativos - Morte de Aposentados por
ldado/Compulftòria/T empo de Contribuição/
Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez
Custo Suplementar Total Anual

R$

448.855,66

Custo Anual

Afíquota

R$

453.464,92

7,77%

RS
RS

1 A2T.1 ,75
58.460,;,?

0,30%
1 ,00%

RS

64.289.72

1,10%

RS
R$

1 1.051,90
604.518,80

0,19%
10,36%

RESERVA DE TEMPO DE SERVIÇO PASSADO
Parte da Reserva Matemática relativa ao Tempo de Serviço Passado poderá ser objeto de
negociação entre a Prefeitura Municipal e o regime previdenciário ao qual o servidor esteve
vinculado, quando da sua transferência para inatividade (compensação financeira entre regimes
previdenciários).

VALOR PRESENTE DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS
Utilizando o Salário de Contribuição, foi encontrado o valor presente dos salários futuros,
totalizando KS 55.779.2S3.7S.
De acordo com o plano de custeio, o valor de contribuição futura, está distribuído,
conforme quadro a seguir considerando a taxa normal de contribuição e a taxa de custeio
suplementar:

Valor Presente das Contribuições
Futuras

Contribuintes
RS

L. t i to

Servidores Ativos Ríetivos
'\
Total

R$

8.789.94G.O4
4 . 9 O 7 . 1 53, 13

\
R$

13.697.1OO,O6

PROJEÇÁO ATUARIAL

A projeção atuarial dos valores financeiros para o Regime Próprio de Previdência Social
- RGPS do Município considera apenas a saída dos servidores efetivos, sem a reposição de
massa, que está relacionada à aplicação de concurso público determinado em Lei e apurado nas
hipóteses atuariais.

Q custo encontrado e recomendado para ser aplicado e tende a manler-se estável até a
massa aluai estacionar, casos as hipóteses biométricas e atuariais não sofrerem alterações.

Qualquer modificação das hipóteses utilizadas nesta avaliação impactará diretarnente no
plano de custeio.

O prazo estimado para essa massa de servidores segundo as hipóteses adotadas para
se estacionar será o ano de 2023 levando-se em conta o tempo de serviço passado
informado ou não pela Prefeitura Municipal, considerada a atual massa de despesas de
benefícios dos inativos e pensionistas.

Salientamos que o cálculo das reservas técnicas deve ser efetuado anualmente, que
comparadas com os saldos de alivos e passivos do balanço, permite avaliar como está a gestão
do plano de custeio e benefícios do RPPS. pois em período superior dificulta esta análise, tendo
em vista outras variáveis, tais como: rotatividade de recursos humanos, alterações no plano de
benefícios, alterações nas fontes de custeio que, normalmente são complicadas de se obter.

A seguir apresentamos o quadro demonslrativo da Reserva Matemática e valor a Amortizar:

RESERVA MATEMÁTICA A AMORTIZAR OU SUPERAVIT
Quadro Demonstrativo da Reserva Matemática
Discriminação

Valores

( ) Valor Presente dos Benefícios F ulmos (aposentados normal)

R$ 1? !~>IG ri!i6,0f5

( * ) V»\oi Presente das Contribuições futuras (aposentados normal ou leni pó de Contribuição)

lí$ 0.00

( t Valor Ptpsenle dos Benefícios 1 utuins (aposentado por idade)

-KS 3 2KÍ 581 04

C } Valoi Prtisftntfí das Contribuições F uturas (aposentado por idade)

_ ...

( - ) Valor 1 'tosente dos Benefícios Futuros (aposentado por compulsória]

Rs

o,uu

RS 79 91 K-IT)

i * l Valor Presente das Contnbuiçõps F utuias (Aposentado compulsória)

K$ 0.00

( } Valor Presenltí dns Benefícios F uturos (aposentado poi invalide/)

R$ 3 ÍÍ13 M2.M)

l • ) Valor Presente das Contribuições F-uturas (aposentado invalidez]

FÍS 0.00

(-) Valor Piosenlo dos 1 Iene freios Futuros (pensionistas)

Fí$ 727 MT), 00

l 4 -; Valor Presente das Contribuições Futureis (pensionistas)

Fí$ 0.00

Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)

-RS 20.350.976,79

(-| Valui Presente dos Benefícios Tuiuiús

(c3)

RS ;i2 254 922.33

( * j Valor Presenle da Contribuições f utuias

(cl|

l-í$ 13697.100,0(1

Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC)

(c.2)

-RS 18.557.822,26

( j Reserva Matomnlica de líeneíicios Cuncedidos ( RMBC)

RS 20 :if>0 í)70,í"9

l ) KfiseivH yaternática de líenfidcios a Concedei (RMBaC)

RS Hi 557 B22.20

Reservas Matemáticas de RMBaC + RMBC)

-R$ 38.908.799,05
R$ 992 225 5 l

í • ) Ativo í i()UKlo do Plano
( ) Reservas Matornalicas (RMBaC -t- RMBC)

-R$ 38 ÍIOH í"9<) OTi

Déficit ou Superavit Atuarial

-RS 37.916.573,54

Estimativa de Compensação Previdènciária - COMPREV

K$ 0,00
lí$ 1 I43 !Í3(3 GO

Divida confessada em pagamento
Reserva a Amortizar

para os atuais ativos descontadas as contnbuiçòor= futuras
Reserva a Amortizar Valoi nbcessano para amortizar, Iconcamente, o déficit aluar ia l

-RS 36.772.636,94

PARECER ATUARIAL
A avaliação atuariaí do Regime Próprio de Previdência Social do Ml M( ÍIMO |)K
CKDUO - IM", considerando a análise dos dados cadastrais, conforme quadro abaixo apresenta
uma alíquota total 65,%% de contribuição previdenciária, para custear os compromissos dos
futuros benefícios dos servidores ativos efetivos e os atuais benefícios dos inativos e
pensionistas, devendo ser considerado, também, a contribuição dos inativos e pensionistas,
conforme a Emenda Constitucional n° 41, caso haja, já acrescida da alíquota de custo
suplementar, para, teoricamente, manter o equilíbrio financeiro e atuariai e a taxa de
administração de DA, para custear as despesas administrativas do Instituto/Fundo de
Previdência, sem considerar o plano de equacionamento do déficit atuariai.
No quadro abaixo, estão contidos os dados que também contlibuíram, para obtenção da
aliquota de contribuição previdenciária:
Características da Massa dos Servidores Ativos Efetivos
Q u . t i ili H.-1 d r Sei vi ( f n r (", At i vos
k f r n J p Mfíli.i ( I n s Ser v At i v o s
l empo Medi i ) I!P KCiPS

l empo Medi o de RPPS
l c n > p o Médio RÍ1PS t R P P S
l rrupo de F n t e / Pi efei t u t ii
S;i Li t i u Medi ci Sn vi ilin es At j vi is

Características da Massa dos Servidores Atiuos Efetivos

Ohs.: Os dndfis arim.i mcncionarfos f o r a m d e c o r r e n t e s do h.-inco di- d a d o s npn-senlado, pela P r e f e i t u t a

Municipal.

'

'

A população estudada mostra um período de acumulação de reservas que já cumpriu os 10
anos, tendo em vista que a maioria da coorte obteve o cumprimento de uma carência legal, ou
seja, de 13,04 anos médios no serviço público e 21,23 anos de tempo médio total de serviço
estimado.
A saida de servidor ativo efetivos por aposentadoria por tempo de contribuição, nos casos
que houver, refere-se aos que já cumpriram as carências legais.
A projeção de hoje são, que 16 servidores ativos efetivos, ou seja. 3,411%, da população
ativa, podem, teoricamente, solicitar a passagem para a inatividade. o que acarretará um
aumento de 1 1 % da folha dos assistidos.
Considerando que a base de cálculo é a folha de pagamento dos servidores ativos eíetívos
(não incluídos comissionados e contratados), aplicando-se as alíquotas definidas na presente
avaliação podemos observar que neste instante, não há necessidade de aporte, para o equilíbrio
Atuarial e Financeiro do RPPS devendo ser acompanhamentos os resultados, anualmente, para
que possamos evitar um sacrifício futuro.
hoi satisfatória a base de dados utilizada na avaliação atuarial e os cálculos foram realizados
considerando a existência de Património (saldo de conta corrente + mais aplicações financeiras +
dação de pagamento + saído devedor de parcelamento) no valor de RS 992.225,51, cujo valor é
relevante e influencia nos resultados, pois reduzem o valor do déficit atuarial necessária para o
equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.
A Reserva Total Matemática de Benefício a Conceder montam em RS 32.254.922,33, e as
Reserva Total Matemática de benefício concedido em RS 2(1.350.976,79 deduzindo o ativo
financeiro mencionado no parágrafo anterior, resulta na Reserva Matemática Atuarial total de KS
37.916.573,54 não considerando a compensação previdenciária.
Considerando a estimativa da compensação previdenciária de RS 0,00 e o saldo devedor da
divida apurada, confessada e em fase de pagamento no valor de RS 1.143.936,60, em
30/12/2013 teremos a Reserva Matemática Líquida Atuarial de RS 36.772.636,94, ser constituída
de acordo com a legislação em vigor.

Discriminação

R$

R$ 32.254.922,33
R$ 20.350-976,79
Provisão Matemática Total

RS 52.605.899,11

Contribuições Futuras

R$ 13.697-100,06
RS 992.225.51
RS 0,00

R$ 1.143.936,60

R$ 0,00

Valor Teórico \otal a Amortiz

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
A Compensação Previdenciária tem a finalidade de evitar que o regime concedente seja
financeiramente prejudicado, face mecanismo que tem por objetivo distribuir o ónus do
pagamento do beneficio entre cada um dos regimes previdenciários, cujo tempo de filiação foi
considerado na concessão do referido beneficio a ser pago, o que está estabelecido na Emenda
Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998.
Face ao exporto deve o Instituto ou Fundo de Previdência providenciar junto ao RGPS, as
competentes compensações previdenciárias. o que reduzirá o seu Passivo, quantificado como
Custo Suplementar constante do presente.
No quadro a seguir, considerando o tempo informado ou estimado de RGPS e o tempo de
RPPS, de acordo com a Lei 9717 e as Emendas Constitucionais foi estimado o valor da dívida e
o valor da compensação previdenciária, na data base 30/I2/2UI3; e. para possibilitar uma
avaliação mais próxima à realidade, o Instituto / Fundo de Previdência deve manter atuaiizado o
cadastro do Tempo de contribuição anterior ao RPPS.
ESTIMATIVA DA RESERVA A AMORTIZAR - TEMPO PASSADO
VACFR - VALOR ATUAL DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A RECEBER

62 G 7 "/,.

0.00"/n

19,08%

0 00%

1 9 08% Ajuste 30 4íi% de

43.59%

0.00%

56.41%

37,33%
62,67%

Dívida Passada Estimada Fundo

56,41 3%
Estimativa Divida
Fundo

VACFR
R$ 18.557.822,26

R$ 10468.983,11

Estimativa COMPREV
RGPS

Estimativa
COMPREV

R$ 7 279 955.24

Dívida RPPS

R$ 7.279.955,24

R$ 11.277.867,02

CONCEDIDO

21 82%

35.38%

0.00%

10,77%

0,00%

10.77% Ajuste 30,45% de

24.61%

0 00%

32 60%

35,38%

Dívida Passada Estimada Fundo
32,597%

Beneficio

Estimativa Divida
Fundo

Concedido

RS 6 G33 724.45

R$ 20.350.976,79

Estimativa COMPREV
RGPS

Estimativa
COMPREV

R$4006296.53

R$ 4.006.296,53

Divida RPPS
R$ 16.344.680,25

VACFR E CONCEDIDO
Estimativa da
Estimativa Divida
Fundo

VACFR e
Concedidos

Estimativa COMPREV
RGPS

Compensação

Dívida RPPS

COMPREV
R$ 10468983 11

R$/_279 955 24

_R_$_7_279 955,24

R$ 18 557 822,26

/'-.'>

R'3 C r,?,?. 724 Ab

K$ 4 (106 796,53

R $ 4 006.296.53

R$20.350.976,79

R$ 38.908.799,05

R$ 17.102.707,56

R$ 11.286.251,77

R$11.286.251,77

R$ 38.908.799,05

R$ 18 557 822,26
RS ?0 rtí)0 9/6

O
Saldo Devedor da Divida, sendo confessada e será paga

ATIVOS

R$992.225,51

DÍVIDA / R P P S

R$1.143.936,60

COMPREV

R$ 0,00

Q 5° do Art 1 1 da; Portaria MPS 4Ò3fâe 1 0 de dezembro de 2008
Estimativa da ReseWa ja^tmortizar - Tempo Passado

R$ 36.772.636,94

Obs.: Os valores clevterão ser confirmados, atrayés de levantamento correto do tempo p assado.

,»

ALIQUOTA DE CUSTEIO PREVIDENCIÁRIA
Sem considerar o plano de equacionamento do déficit teremos a alíquota de
contribuição previdenciária total de 65,96%, já acrescida da alíquota do custo suplementar de
45,62%.
Para os primeiros 5 anos, considerando o Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial,
tendo em vista os recursos disponíveis da Prefeitura, teremos uma alíquota total de 32,70%
conforme quadro abaixo, já incluído às despesas administrativas de 2% e para estabelecer,
teoricamente, o equilíbrio atuário e financeiro do Regime Próprio de Previdência Social do
MUNICÍPIO 1)1. CKDKO - I'K, não há necessidade de aporte.

ALÍOHO l A DK CUSTI.IO IX) R K G I M K + TAXA DK ADMINISTRAÇÃO
CUSTOS ANUAIS
Folha Salarial dos Ativos - Base

R$

Contribuição de Inativos do Tesouro

R$

Discriminação

448.855,66

Custo Anual

Alíquota

Aposentadoria por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição

R$

785.290,93

13,46%

Aposentadoria por Invalidez
Pensão por Morte de Ativos

R$
R$

29.875,83
101.239,39

0,51%

Pensão por Morte de Inativos - Morte de Aposentados por
Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição/

R$

111.334,16

1,91%

Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez
Auxílios Diversos

R$
R$

19.139,21
140.204,60

0,33%
2,40%

Custo Total Puro Anual

R$

1.187.084,12

Custo Total Puro Anual + Contribuição Inativos

R$

1,74%

20,34%
1.187.084,12

Custo Suplementar Anual
Discriminação

Custo Anual

Aliquota

Aposentadoria por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição

R$

453.464,92

7,77%

Aposentadoria por Invalidez

R$
R$

17.251,75
58.460,52

0,30%
1,00%

RS

64.289,72

1,10%

R$
R$

11.051,90
604.518,80

0,19%
10,36%

Pensão por Morte de Ativos
Pensão por Morte de Inativos - Morte de Aposentados por
Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição/
Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez
Custo Suplementar Total Anual

Custo Permitido como Depesas de Administração do Fundo de Previdência - RPPS
570.547,45

Folha Salarial dos Ativos, Inativos e Pensionistas - Base

£

Discriminação
Custo Anual
«VALOR!
(tido para Administração - RPPS Anual
Obs.: A taxa de administração poderá ser 2% da Folha Salarial dos Alivos, Inalivos e Pensionistas.

Taxa
DA

Ressaltamos que não foi realizado o censo dos servidores municipais para aferir o tempo
real de serviço passado.
O Município concede os seguintes benefícios:
Situação

Quantitativo

Aposentados por Tempo de Contribuição

48

Aposentadoria por Idade
Aposentadona Compulsória
Aposentadoria por Invalidez
Pensionistas
Total

29
2
32
13
124

Não há previsão para realização de concurso público para o preenchimento de vagas,
conforme informações prestadas pelo Fundo Previdenciário
O estudo aluaria! do Regime Geral de Previdência Social do MUNICÍPIO 1)1. Cl [)RO l* K considerou a existência de ativos em 30/12/2013, de RS 992.225,51.
A reserva contabilizada pelo Instituto hoje é necessária, mas não suficiente para fazer
frente aos seus compromissos previdenciários nos próximos exercícios, ou seja, em
conformidade com a legislação vigente é obrigatório reavaliar atuarialmente. os compromissos do
Regime Próprio de Previdência Social, pelo menos uma vez por ano adequando as aíiquotas de
contribuições, que assegurará o equilíbrio financeiro atuarial do sistema.

OUTRAS PROVIDENCIAS:
- O Gestor do Fundo de Previdência deverá manter o cadastro dos servidores ativos efetivos
(excluindo-se os comissionados e contratados) vinculados ao RPPS, desde o momento que
começou a contribuir para previdência social (RGPS e RPPS), para que na próxima reavaliação
aíuarial; o tempo correio de serviço passado continue a ser informado, o que acarretará um
resultado mais próximo da realidade, e. como sugestão seguem os formulários que facilitarão a
coleta de dados.
- O Instituto de Previdência Municipal deverá garantir pleno acesso dos participantes às
informações relativas à gestão do regime e participação de representantes dos servidores ativos
efetivos (excluindo-se os comissionados e contratados) e inativos nos colegiados e instâncias de
decisão em que os interesses sejam objetos de discussão e deliberação.
- Com a possibilidade, teórica, da existência de riscos iminentes, poderá o Município realizar
concurso público evitando, preferencialmente, cargos comissionados, certamente refletirá no
piano de custeio, com o aumento da folha salarial, acarretando uma receita maior de
contribuições previdenciárias e possível redução às taxas contributivas, para massa participante,
contratados lembrando que, normalmente, população composta de servidores ativos com idade
média acima de 40 anos acarretará, possível aumento da alíquota do Ente.
- Deve providenciar o registro contábil individualizado das contribuições de cada Servidor e do
Ente Público, conforme diretrizes gerais, além de identificação em demonstrativos financeiros e
orçamentados de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo e pensionista, bem
como os encargos incidentes sobre os proventos de pensões pagas;
- Como ferramenta facilitadora do processo, o Instituto poderá manter uma conta corrente, para
movimentar o repasse dos 27o para despesa administrativa e outra conta corrente para depósito
dos repasses das contribuições previdenciárias. cujo saldo, somente, poderá ser utilizado para
pagamento de benefícios previdenciários.
- Qualquer alteração de parâmetro na concessão de benefícios ou no reajuste do mesmo, por
parte da Diretoria do Instituto de Previdência do ÍWINK Í1MO DF, CKDKO - l'K requer prévio
estudo atuarial, como meio de averiguação do impacto no Plano de Benefícios. A inobservância
deste princípio, além de invalidar o Plano de Benefícios, poderá vir a afetar seriamente o Instituto,
na medida em que o mesmo poderá assumir compromissos para com os participantes nos quais
não exista fonte de custeio prevista e/ou não haja recursos disponíveis.
- Averiguar também a concessão de benefícios, não oferecendo benefícios para quem não
possui direito, observando sempre se o benefício será de caráter integral ou proporcional, de
acordo com o tempo e contribuição, mantendo um bom controle em relação aos benefícios
temporários, como pensão por morte paga aos filhos não inválidos, auxílios doenças e outros;
- As receitas de contribuição deverão obedecer a uma regularidade a ser auferida pelo Instituto,
tendo em vista que as receitas lançadas e não efetivadas pelo Ente Público deverão ser
corrigidas monetariamente pelo Índice Monetário adotado e acrescidas de juros de acordo com a
legislação vigente, a partir das datas que foram devidas. A falta de repasse, ou seja, há não
incorporação ao Instituto garantidorde benefícios resultam em déficit futuro, certo e previsível.
- Os recursos dos regimes própriosfte previdência social, instituídos pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios^ nos termos^0 Lei 9 7 1 7 , de 27 de novembro de 1998, devem ser
aplicados conforme as exposições daylísolucão CMN n°. 3.922, de 25 de novembro de 2010

tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência,
devendo os Gestores ter qualificação, conforme Portaria MPS 155 de 15 de maio de 2008.
- A Avaliação ou Reavaliação Atuarial é baseada nas informações fornecidas peia Prefeitura
Municipal, eventuais alterações nesses dados poderão refletir nos resultados das avaliações
futuras.

f).")

CONCLUSÃO

(V.

l - ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
Considerando a metodologia, hipóteses financeiras e biométricas aceitas e dentro da
técnica atuarial e da legislação vigente é nosso parecer que as aliquotas de contribuições
previdenciárias para honrar os compromissos atuais deverão ser: 11% para os Servidores, e,
54,96% para o Ente (já incluída a taxa de Custo Suplementar de 45,62% e a taxa de
administração de DA), se não considerarmos o equacionamento do déficit atuarial,
conforme abaixo.

PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL
Critério de Razoabilídade do Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial

R$448.855,66
R$ 5.835.123,58
_3_,79%
5.50%

Critono de Razoabmdade do Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial

f.O

Com base no Art 18 e § 1° Portaria MPS 403, para o equacionamento do déficit
atuarial, tendo em vista a disponibilidade de recursos da Prefeitura, deve ser adotado o seguinte
plano de custeio:

No 1° período teremos: Ente: 21,70% (já acrescida da taxa de administração de 2,00% e
do custo suplementar de 10,36%) e Servidor: 11,00%.
Além da participação totaí de 21,70%, o Ente deverá efeíuar aporte de capital, mensal,
correspondente a 0% da folha/aqs inativos e pensionistas elegíveis ao regime, não há,
necessidade de aporte de capital. V-\ /*—'•
Sendo que as ajíquotas dos iríamos e^pensionistas, de 11%, só serão aplicadas quando
devido, sobre excedeníe^do valor fixadonfe Legis-Jacão Vigente.
^-v
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As alíquotas definidas na presente, também deverão ser aplicadas, observando o art. 195
da Constituição Federal.

Aplicando-se a alíquota defina para do 1° ao 5° período, TEREMOS saldo anual a
capitalizar, conforme demonstrado no Quadro l (considerando a passagem dos riscos iminentes à
elegíveis ao regime próprio de previdência) e TEREMOS no Quadro M (sem os riscos iminentes),
a seguir:

ME3M.725.46

Aplicando-se a alíquota total de contribuição providenciaria de 30,70%, {já incluído o
custo suplementar), inclusive com a passagem dos riscos iminentes para inatividade,
teoricamente, teremos saldo a capitalizar considerando o aporte de capital..

J

l . \ ( ) L i C AO DAS PKOVISOKS M A I K M A Tl( AS

FVOUJÇÃOOAS PROVISÕES MA tEMÃTICAS - Sem Compensaça» Providenciaria

n|K

EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMA1 IÇAS Com Coinpcmã» Pr

- ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Caso o Ente faça opção, a taxa de Custo Suplementar total de 45,62% poderá ser
fracionada em parcelas iguais ou gradativas, em no máximo 32 anos, corrigidas, pelo critério da
Meta Atuarial, ou seja, pelo IPCA ou índice equivalente ou substituto acrescidas de juros atuariais
de 0,5 % a.m
Podendo o Ente adotar um dos critérios constantes na tabela de Periodicidade para
Amortização do Déficit Atuarial. no quadro abaixo, observado a Lei em vigor; até que se tenha
uma estabilização biométrica da coorte estudada, o que atenderá e manterá, teoricamente, o
equilíbrio Financeiro e Atuarial, de acordo com a Lei 9.717/98 e Portaria MPS 403 de 10 de
dezembro de 2009.

Parcelas a serem corrigidas pelo IPCA + Juros Atuariais de 6% no ano (Parcelamento anual)
ou 0,5 % no mês (Parcelas mensal)
32 anos ou 384
meses - Valor R$

30 anos ou 360
25 anos ou 300
20 anos ou 240
meses -Valor meses - Valor meses - Valor R$
R$
R$
1 225754,56
1 149.144,90
1 470905,48
1 838.631.85
102.146.21
88.395,76
122 575.46
153219.32

Periodicidade
Valor da parcela anual
Valor da parcela mensal
Valor total parcelas anuais

36.772.636,94

36.772.636,94

36.772.636,94

Valor total parcelas mensais

36.772.636,94

36.772.636,94

36.772.636,94

36.772.636,94
36.772.636,94

Obs.: As parcelas deverão ser corrigidas pelo IPCA ou Índice equivalente ou substituto e acrescidas de juros
tuariais de 6% no ano (Parcelamento anual) ou 0,5 % no mês (Parcelamento mensal).

Observação
Afim de evitar um possível sacrifício futuro, deve ser efetuada reavaliações aluarias, face possibilidade de
alteração considerável da massa atual ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior, podendo reduzir ou
aumentar o valor atual da reserva a amortizai.

Adotando o aporte do Custo Suplementar no quadro de parcelamento acima mencionado,
as alíquotas de contribuições No l" período (cremos: Knte:
21,70%
(já influído o
custo suplementar e ;i t;i\;i de ;idniinislnit,'ão 2%) e Sen idor: 11 "A,.
As taxas definidasNna presejnte poderão ser consideradas, observado o art. 195 da
\ ^
Constituição Federal.
\
1

Rentabilidade Anual
Avaliamos a rentabilidade anual dos investimentos do RPPS pela Taxa Interna de Retorno
no ano de 2(114 foi de I,H3% no ano. Se considerarmos a Meta Atuarial medida pelo IPCA temos
uma indicador de 11,41% no ano. Como podemos observar a rentabilidade obtida ficou abaixo
da meta atuarial .
As receitas de contribuição deverão obedecer a uma regularidade a ser auferida pelo
Instituto. Receitas lançadas e não efelivadas pelo Ente Público deverão ser corrigidas
monetariamente pelo Índice Monetário adotado e acrescidas de juros de acordo com a legislação
vigente, a partir das datas que foram devidas. A falta de repasse resulta em déficit futuro, certo e
previsível.
Crescimento Salarial
Nesta e nas últimas avaliações atuariais utilizamos crescimento de 3,7M% a.a. Estaremos
acompanhando estes resultados nas próximas avaliações e caso se confirme que o crescimento
salarial é efetivamente maior que o estabelecido na hipótese, faremos o ajuste deste percentual
para o valor mais adequado.
Nesta avaliação consideramos crescimento do valor real dos benefícios de aposentados e
pensionistas de 3.7')% a.a. Para as próximas avaliações atuariais esta hipótese será
acompanhada e se for identificado um efetivo crescimento leal ele passará a ser adotado.
Ressaltamos que é de inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal a veracidade dos
dados apresentados para realização da presente avaliação e eventuais alterações nestes dados
poderão refletir alterações significativas nos resultados, com aumento ou redução da aliquota
total contributiva que ora é de 30,7(1% (já incluído o custo suplementar devendo ser incluída a
taxa de administração de ), considerando a Opção l ou (já incluída a taxa de administração de )
considerando a Opção II, mais o valor das parcela do (racionamento escolhido.

Goiânia, (eiva-leir:!, 31 (k- dv/cmbro de 2013.

Alcir António de Azevedo
Atuário - MIBA 548 - MTPS RJ

Te!.: (62)9976 1219

\

Ps.: Na página seguinte constam oà x dados\s das 3 últimas Avaliações
Atuariais e o Certificado da Nota Técnica.,

DADOS ESTATÍSTICOS DOS 3 ÚLTIMOS DRAAs
Dados Comparativos
Descrição

2012

2013

2014

Data Base
Data da Avaliação
Ativo do Plano (c c + aplicações)
Divida Apuiada Confessada em fase de
pagamento

31/12/2011

30/12/2013

R$ 811 001,02

30/12/2012
31/12/2012
RS 1 841 965.60

R$ 0,00

R$0,00

l ' - . •• i.l, • ; ; * . : , : .

Valor Atual dos Salários Futuros

R$ 50.747 508,54

R$ 55.452.377,73

R$ 55 779 283,78

R$ 33 820.828,53

R$ 30 033 561.33

RS 32 254 922.33

RS 19.430 193,20

RS 16 081.524,31

R$ 20 350 976,79

RS 8. 579 229,78

R$ 7.895.548,84

RS 8 789 946,94

R$4.289.018,50

RS 5429.609.24

R S 4 . 9 0 7 153,13

RS 5.325.101,17

R$4.611.508.56

R$ 0,00

R$
34246661,26

RS
(26 336453.30)

R$
(36.772.636,94)

2011

2012

2013

01/01/2012

Valor Atual cios Benefícios Futuros
(Benefícios a conceder)
Valor Atual dos Benefícios Futuros
(Benefícios concedidos)
V a Io r Atual das Contribuições Futuras do
Ente (Benefícios a Conceder)
Valor Atual das Contribuições Futuras do
A t i v o , Aposentado e Pensionista (Benefícios
a Conceder)
Valor Atual da Compensação Financeira a
Receber (Estimado)
Resultado Atuanal: ( + ) S u p e r a v i t / (-)
Déficit (Reservar A m o r t i z a i }

31/12/2013

Auxílio Doença, Sal. Maternidade, Auxílio
Reclusão e Sal. Família (últimos 3 anos)

K$ 109.697,90

R$ 130.149,04

KS 148.211,94

Alíquota Auxílios e Sal Fam c Sal Mat.

3,52%

2,56%

2,40%>

Alíquota de Constribuição Previdência Normal /
Pura (Ente + Servidor}

24,20%

25 51 V,,

20,34%

Alíquota de Custo Suplementar Considerando a
Estimativa de Compensação Previdenciária

12,49%

7, 09 'X,

10,36%

Taxa de Administração

2,00%

2. ou1:;.

2,00%

Servidor Ativos Efetivos Masculino

55

118

109

Servidor Ativos Efetivos Feminino

270

3G8

361

Total

325

486

470

Idade Média em anos do Grupo dos Servidores
Alivos Efetivos

45,51

40 2f

41,05

Salário Médio dos Servidores Ativos Efetivos

RS 859, 95

R$ 916.98

RS 955,01

1,00000% L

1 ,00000%

3,79044%

100

111

Taxa de Crescimento dos Salários
•

\

\s .

\\l

t\X
/

95

\2

\

8

13

108

124

Salário Médio dos [nativos e Pensionistas

RS 752.33

R $ 8 9 1 52

R$ 981.39

A p u r l f : íllí-ii1 .H Sobre a Folha dos Inativos e
Pensionistas

0,00%

0.00%

0,00%

Obs.: NI = Não Informado na
Avaliação.

\a il ii». alu|iiulas di- ruslos normais, luram ajiislos t-IVIiiados, t om|)cnsamlu o \alin c\ct'ssi\ (|tir
di'\i inin ser maiores do (|iii' as aliqiiotas acima upresentadas t' n>in ;ilU'r;ivii<> da l a x a di- < n-srimi-nlo dos
Salários os \alori-s tiveram uni si»tiilk'ait(t' auiiierilo, a pari ir da avaliavfin de 2012.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES REALIZADAS

Valores Aplicados e Rentabilidade no período de janeiro a dezembro

Mês

Vir Aplicado

Vir da Rentabilidade

jan/13
fev/13
mar/13

RS 1 789 669.45

R$ 7 3 3 , O f

R$ 1 981.064,26

R í. 7 780.29

R$ 1 9 / 3 557,10

RS 13 222 85

abr/13

RS 2 403884.03

RS 2 279.78

mai/13

RS 2 495 720,89

RS 5 l 404,37

j u n/1 3

R$ 2 482 190.80

RS .3 928.60

jul/13

R$ 2 715 314,21

RS 24 948. 3G

ayo/13

R$2926844.04

RS 1 54.1.44

set/13

RS 29 730. 3G

out/13

RS 3 331 584. 8G

nov/13

RS 3 4G3 822,17

dez/13

R$ 3 70G 085 f>4

Total

R$2.716.415,64

RS 27 942.98
R$49.819,67

11.41%

-9,58%
IPCA
1.83%

ficou abaixo ria mota atuarial

META ATUARIAL, ou soja: 11,41 % (IPCA + 5,5 % a. a), devendo o Gestor acompanhar sempre o resultado,
mensalmente, para alcançar e superar a meta atuarial, .pois será salutar ao RPPS, o que yarantirá os

\^

compromissos atuais e futuros do\rocjimc, objetivo doreaime de capitalização.
\^

R$ 12 535._2_[

1 .83%

% Anual de Aplicação obtido
Meta Atuarial Anual
Resultado acima ( + ) ou abaixo (-) da meta atuarial
Indexador
Corno podemos obsorv.ir a rentabilidade anual média foi do

R $ 2 3 138.40
_

TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS ÚLTIMOS 3
ANOS
QuaDtidadt

Quantidade

RS

Data Base

PARECER: Como taxa anual real de crescimento dos benefícios do plano, definido na Portaria MPS 403 de 10 de dezembro
de 2008, foi considerada a diferença da média da evolução dos salários mínimos 2011/2010. 2012/2011 e 2013/2012 e a
média da evolução do IPCA 2011/2010, 2012/2011, 2013/2012, que resultou no índice de 3,79%. Face média acima estar fora
da realidade. Estaremos acompanhando estes resultados nas próximas avaliações e caso se confirme que o crescimento
salarial ó ofotivamento maior que o estabelecido na hipótese, faremos o ajuste deste percentual para o valor mais adequado.
lembrando que os cálculos atuariais foram realizados com os salários atualizados até a data base da avaliação e a cada
avaliação anual os cálculos são ajustados viabilizando o equilíbrio aluaria! e financeiros.

CERTIFICADO DA NOTA TÉCNICA
Ente Federativo: l'RLI;Ll LURA MUNICIPAL 1)L CLDRO - PL
Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SLRVIDORLS [)!•: CLDRO
Nome do Plano: Plano de Previdência 1
Representante Legal do Ente Federativo: JOSKNIUH) LLITL SOARLS
Representante Legal da Unidade Gestora: ELIANE LEITE QUL',N l AL
Atuário Responsável: Alcir António de Azevedo - MIBA 548 - MTPS RJ
CERTIFICADO
Certifico para os devidos fins, que a Nota Técnica Atuarial por mi m elaborada em 31/12/2013
descreve de formas claras e precisas as características gerais do plano de benefícios, a
formulação para o cálculo do custeio e das reservas matemáticas previdenciárias, as suas bases
técnicas e premissas a serem utilizadas nas .avaliações e reavaliações atuariais, como
fundamento para observância do equilíbrio financeiro e atuariaí.

Alcir António de Azevedo
Atuário
Certifico para os devidos fins, que a Nota Técnica Atuarial elaborada pelo Atuário responsável
técnico, em 31/12/2013 é o documento a ser utilizado nas avaliações e reavaliações atuariais do
Plano de Benefícios: Plano de Previdência 1, administrado por esta Unidade Gestora, estando
ciente de que quaisquer alterações deverão ser objeto de termo aditivo e justificativa técnica a
ser apresentada à Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência
Social.

KUANIÍ LKITEQULNLAL
Gestor(a)
Certifico para os devidos fins, que a Nota Técnica Aluaria! elaborada peio Atuário responsável
técnico, em 3I/I2/20I3, é o documento a s^r utilizado nas avaliações e reavaliações atuariais do
Plano de Benefícios Plano de Previdênc^ía |1, administrado pelo Regime Próprio de Previdência
Social deste Ente Federativo como fundamento para observância do equilíbrio financeiro e
atuariaí em atendimento ao art. 40\dg. Constituição.

\O LLITL^AULS
Prefeito Municipal

7í,

PROJEÇAO DE RECEITAS E DESPESAS
PROJF.ÇAO DE RECEITA E DESPESA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SEM REPOSIÇÃO DE MASSA

77

escimo da tolha dos Alivos Elcttvos. Itialivcis P l
•m ,1 .11 QL.ot.i de contnhjic.il" * i_ ij*.|r, 'iiirilpíiiorint
crescimento mínimo ao ano do valor da reserva.
ciM',,?" dr! mas',i p;ii i.;:;i!.i clíib ou)' ic>nu;ii pmb.iMisticar, a carta a 1
2073

2047

A projeçao de recettaídespnRaB foi calculada, cnm liasp na laia ife cuslu normal * custo suplementar, caso íixista divida apurada, confessada. contaliili7ada e em lase de pagamento, o saldo devedor atualtzado na data base c s t a t a pulverizado na coluna
(Superavit ou Defi(.il). de acordo com a quantidade de parcelas a pagar totalizando
RS 1 5.446.7!0,20
,lf.
30M2/2013
lambem foi incluído o saldo de conta corrente e aplicação financeira no valor de
caso e«isl;t foi considerado

0,00%

de apode mensal de capital da folha dos Itiativos e Pensionistas.

na data base
RS 3.766.6B5.54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMEN l O DA SEGURIDADE SOCIAL
< 2013a 2087 >
Receitas
Previdenciárias - (a

Despesas
Providenciarias (b)

Resultado Previdenciário c
= (a-b)

Saldo Financeiro do Exercício d
= "d" (exercício anterior) + c

220085?,02
2.183 108,72
220255771
2.220.344.5_4
2204.229.14
2 210343,82
2 193 Q 16.37
2 104 024 G8
2_0_9_9.896.68
2050985.62

-75334.187,24
8 9 2 0 4 165.18
KH_32J__7_8_5_,98
121 159_1_3_2,19
139_952 681.;
KJ O 828 W.77
183 7G8 171,92
2 0 8 7 8 4 874,65
2357730G5.0G
20 375 136,15

i

-655 997 26 5

-928.725 07 .54
1 008 955 27»5)

1.280033 857 11
1 381 4095 R4

1 601 154.565.43

846 907 9 6 1 . 4 0
2 121.074.198.25

2 592.06».454.70
2_9_5_p6_79687,36
3 144.717 941.OG

3 349 226 638. N
3564.720747.39
3_791 739 233,42

4 030 846 135
4.282.f33l 696 O!
4.547 713 532 7
4 826 ?3/.8G9.G4

2.859.785.544,59

2.80S.840.242,65

92.969.108.995,65

RKSKKVA DK 1ÍEINEF1CIOS CONCEDIDOS

RESERVA DE BENEFÍCIOS

CONCEDIDOS

REMUNERAÇÃO

TIPO BENEF.

RESERVA

REGISTRO

IDADE

26974770472

73

678,00

2

92.929,56

26979705415

59

1.821,63

2

334.272.88

51373114487

51

1.567,00

2

325.080.86

2946823415

64

678,00

2

115.288.98

68825102453

66

678,00

2

110.407.25
102.978.32

2548189430

68

678,00

2

41027132472

53

1.821,63

2

369.614.55

60724323449

53

2.056,68

2

417.306,95

3227333406

60

678,00

2

124.414,40

12550523415

58

1.821,63

2

345.391,92

12550531434

56

1.821,63

2

350.645.48

65231708453

45

1.821,63

2

395.453,40
350.645.48

42727766491

57

1.821,63

2

2946815404

62

678,00

2

117.664.66
519.946.97

16615522420

58

2.742,25

2

4115138424

61

1.821.63

2

322364.08
486.285,86

68825030444

52

2.369.45

2

83046526415

70

678,00

2

98.026,50

28674715400

59

2.396.01

2

447.118,69

51372851453

56

2.163.17

2

416.388,50

42727332491

59

1.821.63

2

339.933.81

65230892404

70

678,00

2

98.026,50

40278832415

53

1.821,63

2

365.176,20

42726875491

71

1 866,75

2

269.898,19

4046801433

89

678.00

2

45.921,46
105449,11

2927379475

67

678,00

2

39105741491

51

1 175,25

2

243.810.65

37062280410

54

1.821,63

2

360.537,02
3/3855.92

94594660400

51

1 821,63

2

2017751405

75

678,00

2

85.058,86

19197926434

58

1.821,63

2

339.933,81

2946742415

70

10072500468

66\5

1

2993621408

H
\5

678,00

Mr\0
X
Y
\s /

2

98 026,50

2

107.928,96

/^X678,00

2

87 703,06

3.1\7,60

2

622414.96

2

296.638,08

63

678,00

2

115.288.98

1023847469
68824726453

66

2218731479

71

98.026.50

54

678,00
1 175,25

2

713017G3420
2190167477

2

235598,52

58

2 115.44

2

401 100,05

2G975130434

79

678,00

2

76931.33
115288.98

71051G35420

64

678,00

2

13744950425

56

1 880,39

2

361.956.19

4306873463

54

708,50

2

142.030.68

4272G840434

54

2.056,68

2

407008.11

2

56

2.339.46

2

456.806.03
283.317.51

2946750434

68

1.821.63

2

71050817400

51

678,00

2

140.654.00

327G600404

72

678,00

3

92 929,56

39105679400

79

3

76931.33

44585551468

79

678,00
678,00

3

76931,33

1961691434

76

678,00

3

85 058,86

41027094449

65

678.00

3

110407,25

39105725453

66

678,00

3

110407.25

5372968400

66

1 085,75

3

172837.56
1 M 664,66
92.929,56

5646340349

62

678,00

3

8384860459

73

678.00

3

31088120415

82

678,00

3

68671,39

3

71

678,00

3

98026.50

34090789400

69

678,00

3

102.978.32

47992244G8

85

678,00

3

60.300,73

470093749 l

72

678.00

3

92 929,50

48794384487

76

678,00

3

82371.60

35606053420

77

678,00

3

82371.60

34094806415

62

1.821.63

3

316. 137. 88

68824866468

61

678,00

3

122.233.60

94592322487

64

678.00

3

115.288,98

94592586468

61

990,00

3

175194.98
115288,98

6671G624449

64

678,00

3

71319115420

64

678,00

3

112.865,48

83045902472

65

678.00

3

11040f,?5

476G7060487

64

678,00

3

115288.98

76700984491
45859353472

72

678,00

3

95 498.66

66

678,00

3

107928.96

984002 1 5400

73

~

678.00

3

90.323,20

80094120404

69

(j

678.00

3

100512.15

&5

74448080404

1962566404
74448242404

;

9X

90 \3

V\

678,00

\0

y

eV oo

3

112865.48

4

3694907

4

42962.38

82

19575378334

73

5

89.974,99

78.990,58

39105083400

67

678,00

5

68824203434

53

678,00

5

122.863,65

60724200444

47

1.984,68

5

389.291,39
108.357,91

45859272472

59

678,00

5

26976463453

55

678.00

5

116.835.37

2213124477

20

678,00

5

107.618,37

69509530468

46

678,00

5

132.988,47

1862791406

52

678,00

5

122.863,65
83.622,23

42727600410

71

678,00

5

2956126490

57

678,00

5

114.741,72

83045791468

71

678,00

5

83.622,23

3181249807

63

678,00

5

101.580,07

58413260400

50

678,00

5

126.573,36
94.463,40

41027140491

65

678,00

5

12818212405

47

678,00

5

131.535,48

45859248415

60

678.00

5

106.159,20

88066541449

53

678,00

5

122,863,65
106.159,20
78.990,58

4

61

678,00

5

44824467420

72

678,00

5

87.859,04
101.580,07

65231457434

68

678,00

5

98399381420

63

678,00

5

88066460449

56

678,00

5

116.835,37

27468012806

61

1 351,53

5

211.618,51

54279798400

65

678,00

5

96.817,26

4886064469

58

847,50

5

140.787,77

70552594453

61

678,00

5

106.159.20

3708149408

54

678,00

5

120.910,36

3748298455

52

678,00

5

122.863,65

63274507415

62

678,00

5

101.580,07

76700402468

66

678,00

5

92.1 n. 33
94.463,40

3679778422

66

678,00

5

4254523440

65

678,00

6

60.551,21

34092846487

70

678.00

6

43.178,98

4584090491

71

678,00

6

43.178,98

76552551487

50

678,00

6

118.321,39

12133654496

15

169,50

6

3.595,20

18315305468

73

678,00

6

37.799,91

69510423491

43

678,00

6

121761,07

39106047491

90

678,00

6

15.762,16

71318380472

72

678,00

6

41,724,44

911544488

38

\0

6

117.040,66

12133636404

15

T

12133646477

15^\0

£-.

169,50

6

3.595,20

\/>r~N69,50

6

3.595,20

8.1

4197095414
Total

39
62

169,50
981,39

6
-

117.040.66
20.350.976,79

SIMULAÇÃO: SALÁRIO x
CONTRIBUIÇÃO x
BENEFÍCIO

r-.
v.

NS

137.815,61
88.441.41

Obs.: -1 - FSAE = ( o l h a Salaiial cios Alivns l f e t i v o s , 2 - FSIP = Folha Salarial dos l nativos e Pensionistas. 3 - FSRI = IO
IhH Salanal riu?; Riscos Iminentes. 4 - FSIP+RI = Folha Salarial dos Inalivos e- Pensionista + dos Riscos Iminentes.
5 - RCSCS = Receita de Cnniribuicão sei n Custo Suplementai. 6 - RC+CS = Receita de Contribuição enm Consto Supk>ment£-][, 7 - RCIP+A ~ Receita de Oonliihuiçnn de Innttvus e f'ansiou istns mais At i vos l innncciros, liuilivos n F'ni IKK j insta SDIP ou DDIP = SuptMíivit ou Doficit Dotiuzindo l olhn de Inalivcs e Pensionistas o SDIPRI ou DDIPRI = Supc
vit ou Delicit Deduzindo l ulha de Innlivus Pr:nsioinstris e Riscos Iminentes

Observação:
Como podemos observai. agregando sn a taxa cie Custeio do T nrnpo l 'assado, tnoiif:ainonte
TEREMOS

R$ 140.909.78

do saldo D capitalizou, com os riscos iminentes o

TEREMOS

R$ 334.725.46

de saldo a capilali/Mi. sem os riscos iminentes.

o que manterá u oquilíbiio financeno P atuaiial. de aconfo com a Lei n" 9( l //9B e a Portana do Minisleno da l 'ré vidência Social - M f 'S <1(K! de ÍO/12/20UH será a aplicação das taxas de custeio
dn í nle
1 9.70% e do Sei vidoí: 11%. já inclui da a I axa de Custeio Suplementar de
{ ) total
30,70% calculado, enconlia-se num pata i na i la/oável pelo fato de um déficit existente,
coiiespondenle ao tempo passado, devendo ser incluída a taxa de administração (.lê 2%. calculada
suhic a f-olha Salarial dos At i vos. l na h vos e Pensionistas do RPf 'S do ano anlenoi, para o exei cicio ern
viqor.

Deve anualmente ser realizadas reavaliçõos atuariais, para análise da esbilização biométrica da coorte, afim de evitar um possível sacrificio futuro, o que viabilizará G manterá o equilíbrio atuaiial e financeiro do Regime Próprio de Previdência Social.

30.70%

FICHA DE CADASTRO DOS SERVIDORES ATIVOS EFETIVOS

FORMULÁRIO DE CADASTRO DOS APOSENTADOS / INATIVOS

DADOS PESSOAIS

DADOS PROFISSIONAIS

RS

DADOS DOS DEF J ENDEN l ES

INFORMAÇÕES ACIMA EORNFCIDAS

FORMULÁRIO DE CADASTRO DOS PENSIONISTAS

i~nm

DADOS DOS DEPENDENTES

ORIENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
REGRAS DE ELEGIBILIDADE PARA
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS

REGRAS GERAIS DE APOSENTADORIA
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - DIREITO ADQUIRIDO
(Art. 3° da EC 41/03)
Regras aplicáveis ao servidor titular de cargo efetivo que preencheu todas as condições de elegibilidade
estabelecidas até 31/12/2003 mantidos os direitos à última remuneração até 19/02/04.
1a hipótese
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - Art. 40, § 1°, inciso III, "a" da CF.
HOMEM
Professor (*)
•
•
•
•
•
•
•

Tempo de contribuição. 10950 dias (30 anos),
Tempo no serviço público. 3650 dias (10 anos);
Tempo no cargo: 1825 dias (05 anos);
Idade mínima: 55 anos;
Forma de cálculo Proventos integrais (última remuneração do cargo efetivo);
Teto do benefício. Remuneração do servidor no cargo efetivo;
Reajuste do Benefício. Paridade.

Demais servidores (Não Professor)
•
•
•
•
•
•
•

Tempo de contribuição 12775 dias (35 anos);
Tempo no serviço público: 3650 dias (10 anos);
Tempo no cargo: 1825 dias (05 anos);
Idade mínima 60 anos;
Forma de cálculo: Proventos integrais (última remuneração do cargo efetivo);
Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo;
Reajuste do Benefício: Paridade.

(*) redutor conforme § 5°. art. 40 da CF

1a hipótese
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - Art. 40, § 1°, inciso III, "a" da CF.
MULHER
Professora (*)
•
•
•
•
•
•
»

Tempo de contribuição: 9125 dias (25 anos);
Tempo no serviço público. 3650 dias (10 anos).
Tempo no cargo: 1825 dias (05 anos},
Idade mínima: 50 anos;
Forma de cálculo' Proventos integrais (última remuneração do cargo efetivo);
Teto do beneficio: Remuneração do servidor no cargo efetivo;
Reajuste do Benefício. Paridade.

Demais servidoras (Não Professora)
•
•
•
•

Tempo de contribuição: 10950 dias (30 a\
Tempo no serviço público. 3650 dias (10
Tempo no cargo 1 1825 dias (05\anos),
Idade mínima" 55 anos,

•
•
•

Forma de cálculo: Proventos integrais (última remuneração do cargo efetivo).
Teto do benefício Remuneração do servidor no cargo efetivo,
Reajuste do Beneficio Paridade

(") redutor conforme § 5", art 40 da CF.

2a hipótese
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - Art. 40, § 1°, Inciso 111, "b" DA CF - PROVENTOS
PROPORCIONAIS.
HOMEM
Todos os servidores
•
•
•
•
•

Tempo no serviço público 3650 dias (10 anos);
Tempo no cargo. 1825 dias (05 anos),
Idade mínima. 65 anos,
Forma de cálculo: Proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Reajuste do Benefício. Paridade.

2* hipótese
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - Art. 40, § 1°, Inciso III, "b" DA CF - PROVENTOS
PROPORCIONAIS.
MULHER
Todas as servidoras
•
•
•
•
•

Tempo no serviço público. 3650 dias (10 anos),
Tempo no cargo. 1825 dias (05 anos).
Idade mínima: 60 anos;
Forma de cálculo. Proventos Proporcionais ao tempo de contribuição;
Reajuste do Benefício Paridade

3a hipótese - REGRA DE TRANSIÇÃO
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGRA DE TRANSIÇÃO - Art. 8°, § 1° da EC N". 20/98 PROVENTOS PROPORCIONAIS.
HOMEM
Todos os servidores
•
•
•

Tempo de contribuição 10950 (30 anos),
Tempo no cargo: 1825 (05 anos);
Idade mínima 53 anos;

•

Pedágio Acréscimo de 40% no tempo que(faltava em 16/12/98. para atingir o tempo total de
contribuição,

•

Forma de cálculo. Proventos proporcionais equWa lentes a 70% do valor máximo que o servidor
poderia obter, acrescido de 5% po\o de contribuição qi>ç supere o tempo de contribuição acima
mais o pedágio;
Reajuste do Benefício Paridade

3a hipótese - REGRA DE TRANSIÇÃO
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGRA DE TRANSIÇÃO - Art. 8°, § 1° da EC N°. 20/98 PROVENTOS PROPORCIONAIS.
MULHER
Todas as servidoras
•
•
•
•
•

•

Tempo de contribuição: 9125 dias (25 anos),
"f empo no cargo 1825 dias (05 anos).
Idade mínima 48 anos,
Pedágio Acréscimo de 40% no tempo que faltava em 16/12/98. para atingir o tempo lotai de
contribuição.
Forma de cálculo Proventos proporcionais equivalentes a 70% do valor máximo que o servidor
poderia obter, acrescido de 5% por ano de contribuição que supere o tempo de contribuição acima
mais o pedágio;
Reajuste do Beneficio Paridade.

4" hipótese - REGRA DE TRANSIÇÃO APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGRA DE TRANSIÇÃO
Caput do art. 8° da EC N°. 20/98 - PROVENTOS INTEGRAIS
HOMEM
Todos os servidores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tempo de contribuição 12775 dias (35 anos),
Tempo no cargo 1825 dias (05 anos);
Idade mínima 53 anos;
Pedágio. Acréscimo de 20% no tempo que faltava em 16/12/98, para atingir o tempo total de
contribuição
Regia Especial para Professor. Acréscimo de 17% no tempo exercido até 16/12/98, desde que se
aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo nas funções de magistério,
Regra Especial para Magistrados, membros do Ministério Público e do TCU 1 Acréscimo de 17% no
tempo exercido até 16/12/98;
Forma de cálculo: Proventos integrais (última remuneiação do cargo efetivo},
Teto do benefício Remuneração do servidor no cargo efetivo;
Reajuste do Benefício. Paridade.

4 a hipótese - REGRA DE TRANSIÇÃO APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGRA DE TRANSIÇÃO
Caput do art. 8° da EC N°. 20/98 - PROVENTOS INTEGRAIS
MULHER
Todas as servidoras
•
•
•

Tempo de contribuição 10950 dias (30 anos);
Tempo no cargo 1825 dias (05 anos);
Idade mínima 48 anos,

•

Pedágio: Acréscimo de ?()% no tempo que faltava em 1G/12/98, para atingir o tempo total de
contribuição,

•

Regra Especial para Magistrados, membros do Ministério Público e do TCU Acréscimo de 17% no
tempo exercido até 16/12/98;

•

Forma de cálculo: Proventos integrais (últitoiá temuneração do cargo efetivo);

•
•

Teto do benefício Remuneração^o servidaíNfio^argo efetivo;
Reajuste do Benefício Paridade

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGRA PERMANENTE
(art. 40, § 1", Inciso III, alíneas "a" e "b" da Constituição Federal)
Aplicável ao servidor que ingressou no serviço público a partir de 31/12/2003, ou àquele que não optou
pelas regras dos art. 2° e 6° da EC 41/03.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - Art. 40, § 1°, inciso III, "a" DA CF.
HOMEM
Professor O
•
•
•
•
•
•
•

Tempo de contribuição. 10950 dias (30 anos);
Tempo no serviço público: 3650 dias (10 anos);
Tempo no cargo 1825 dias (05 anos);
Idade mínima: 55 anos;
Forma de cálculo. Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a
partir de julho/1994;
Teto do beneficio: Remuneração do servidor no cargo efetivo;
Reajuste do benefício' Reajuste na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para
manutenção do valor real.

Demais Servidores
•
•
•
•
•
•
•

Tempo de contribuição: 12775 dias (35 anos),
Tempo no serviço público. 3650 dias (10 anos);
Tempo no cargo: 1825 dias (05 anos):
Idade mínima. 60 anos;
Forma de cálculo Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a
partir de julho/1994;
Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo;
Reajuste do benefício. Reajuste na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para
manutenção do valor real;

(*) redutor conforme § 5°, art. 40 da CF.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - Art. 40, § 1°, inciso III, "a" DA CF.
MULHER
Professora (*)
•
•
•
•
•
•
•

Tempo de contribuição. 9125 dias (25 anos);
Tempo no serviço público. 3650 dias (10 anos);
Tempo no cargo: 1825 dias (05 anos);
Idade mínima 50 anos,
Forma de cálculo. Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a
partir de julho/1994;
Teto do beneficio: Remuneração da servidora no targo efetivo;
Reajuste do Benefício: reajuste ná^mesma daip, em que ocorrer o reajuste do RGPS para
manutenção do valor real

Demais Servidoras
•
•

Tempo de contribuição: 10950 dias (30 anos)
Tempo no serviço público 3650 dias (10 anos

95

•
•
•
•
•

Tempo no cargo: 1825 dias (05 anos};
Idade mínima; 55 anos,
Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a
partir de julho/1994;
Teto do benefício: Remuneração da servidora no cargo efetivo;
Reajuste do Benefício: reajuste para manutenção do vaior real na mesma data em que ocorrer o
reajuste do RGPS.

(*) redutor conforme § 5°, art. 40 da CF.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - Art. 40 § 1°, inciso III, "b" da CF - PROVENTOS
PROPORCIONAIS.
HOMEM
Todos os servidores
•
•
•
•
•

Tempo no serviço público: 3650 dias no mínimo (10 anos);
Tempo no cargo; 1825 dias (05 anos);
Idade mínima; 65 anos;
Forma de cálculo: Proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
Reajuste do Benefício: Reajuste na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para
manutenção do valor real.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - Art. 40 § 1°, inciso III, "b" da CF - PROVENTOS PROPORCIONAIS
MULHER
Todos as servidoras
•
•
•
•
•

Tempo no serviço público 3650 dias no mínimo (10 anos);
Tempo no cargo: 1 825 dias (05 anos);
Idade mínima: 60 anos;
Forma de Cálculo: Proventos proporcionais ao tempo de contribuição;
Reajuste do Beneficio; Reajuste na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para
manutenção do valor real.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGRA DE TRANSIÇÃO (art. 2° da EC 41/03)
Aplicável aos servidores titulares de cargo efetivo que tenham ingressado no serviço público até
16/12/1998

APOSENTADORIA VOLUNTÁRtA-REGRA DE TRANSIÇÃO - Art. 2° da EC N°. 41/2003
HOMEM
Todos os servidores
•
•
•
•
•

Tempo de contribuição: 12775 dias (35 anos);
Tempo no cargo: 1825 dias (05 anos);
Idade mínima: 53 anos;
Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que itava erp.ie/I^Sxpara atingir o tempo total de
contribuição;
Regra Especial para Professor. Acréscimo de 17% no temqQ«exercido até 16/12/98, desde que se
aposente, exclusivamente, com tempo de magistéri)
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•
•

•
•

Regra Especial para Magistrados, membros do Ministério Público e do TCU: Acréscimo de 17% no
tempo exercido até 16/12/98;
Forma de cálculo' Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a
partir de julho/1994. Posteriormente, aplica-se a tabela de redução, conforme Aposentadoria
Voluntária - Regra de Transição (art. 6° da EC. 41/03);
Teto do beneficio: Remuneração do servidor no cargo efetivo;
Reajuste do Benefício Reajuste na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para
manutenção do valor real.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA-REGRA DE TRANSIÇÃO - Art. 2° da EC N°. 41/2003
MULHER
Todos as servidoras
•
•
•
•
•

•
•

Tempo de contribuição: 10950 dias (30 anos);
Tempo no cargo: 1825 dias (05anos),
Idade mínima: 48 anos;
Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que faltava em 16/12/98, para atingir o tempo total de
contribuição;
Regra Especial para Professora: Acréscimo de 20% no tempo exercido até 16/12/98, desde que se
aposente, exclusivamente, com tempo de magistério;
Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a
partir de julho/1994. Posteriormente, aplica-se a tabela de redução, conforme Aposentadoria
Voluntária - Regra de Transição {art. 6° da EC. 41/03);
Teto do benefício: Remuneração da servidora no cargo efetivo;
Reajuste do Benefício: Reajuste na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para
manutenção do valor real.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGRA DE TRANSIÇÃO (art. 6° da EC 41/03)
Aplicável aos servidores titulares de cargo efetivo que tenham ingressado no serviço público até
31/12/2003

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - Art. 40, § 1°, inciso
HOMEM

'a" da CF.

Professor (*)
Tempo de contribuição: 10950 dias (30 anos);
Tempo no serviço público: 7300 dias (20 anos);
Tempo na carreira: 3650 dias (10 anos);
Tempo no cargo: 1825 dias (05 anos);
Idade mínima; 55 anos;
Forma de cálculo: Aposentadoria integral (última remurtferação do cargo efetivo);
Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efqtivo;
Reajuste do Beneficio: Paridade conformeJei.
Demais servidores
Tempo de contribuição 12775 dias (35 anos
Tempo no serviço público. 7300 dias (20 anos
Tempo na carreira: 3650 dias (10 anos);

Tempo no cargo. 1825 dias (05 anos);
Idade mínima: 60 anos,
Forma de cálculo: Aposentadoria integral (última remuneração do cargo efetivo};
Teto do beneficio Remuneração do servidor no cargo efetivo;
Reajuste do Benefício: Paridade conforme lei.
redutor conforme 5 5°, art. 40 da CF

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - Art. 40, § 1°, inciso III, "a" da CF.
MULHER

Professora (')
Tempo de contribuição: 9125 dias (25 anos);
Tempo no serviço público. 7300 dias (20 anos);
Tempo na carreira: 3650 dias (10 anos);
Tempo no cargo' 1825 dias (05 anos);
Idade mínima: 50 anos;
Forma de cálculo: Aposentadoria integral (última remuneração do cargo efetivo);
Teto do benefício: Remuneração da servidora no cargo efetivo;
Reajuste do Benefício Paridade conforme lei.

Demais servidoras
•
•
•
•
•
•
•
•

Tempo de contribuição: 10950 dias (30 anos);
Tempo no serviço público: 7300 dias (20 anos);
Tempo na carreira' 3650 dias (10 anos);
Tempo no cargo 1825 dias (05 anos);
Idade mínima: 55 anos;
Forma de cálculo: Aposentadoria integral (última remuneração do cargo efetivo);
Teto do benefício: Remuneração da servidora no cargo efetivo;
Reajuste do Benefício Paridade conforme lei.

(*) redutor conforme § 5°, art. 40 da CF.

TABELAS DE REDUÇÃO PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PELA REGRA DE TRANSIÇÃO
(art. 2° da EC 41/03)
1 _ RARA QUALQUER SERVIDOR QUE COMPLETAR OS REQUISITOS DO ART. 2° da EC
41/2003 ATÉ 31/12/2005
% A REDUZIR 3,5% a.a.
IDADE HOMEM/MULHER r

57/52
58/53"

59/54
60/55 "
2 - P A R A QUALQUER SERVIDOR QUE COMPLETAR OS REQUISITOS DO ART. 2° da
EC 41/2003 APÓS 1°/01/2006

3 . RARA PROFESSORES QUE COMPLETAREM OS REQUISITOS DO ART. 2° da EC
41/2003 ATÉ 31/12/2005 (*)
IDADE HOMEM/MULHER
% A REDUZIR (5,0% a.a.)
% A RECEBER
""" "93%
7%
53/48"
54/49
_ 96,5%
55/50
* Para o cálculo dos proventos cios professoies, pela tcgta o transição não será aplicada a redução
do idade o tnmpo do contribuição prevista no § 5° do Art. 40 da CF. apenas o disposto no § 4" do n/7.
2° da EC 4 1/2003.
** Paia o cálculo do redutor previsto no § 1° do Art 2° U a £C 41/2003 aplica-se a ledução
estabelecida no § 5° do Ait 40 da CF
4 . PARA PROFESSORES QUE COMPLETAREM OS REQUISITOS DO ART. 2° da ÉC
41/2003 APÓS 1°/01/2006*
% A REDUZIR (5,0% a.a.)
IDADE HOMEM/MULHER
% A RECEBER
10%
90%
53/48
5%
54/49
"95%
"55/50
" 100%
* - Valem as mesmas observações do quadro n". 03

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

\a servidores ativos efetivos que completarem 70 anos de idade,

obrigatória, e o valor do benefício será proporcional ao tempo total dercontribgiçãoNcalquIado pela média
aritmética simples das 80 % (oitenta por cento) maiores remunerações atualizadks. de\ac|)rdo com o índice
em vigor para atualização dos salários de contribuição desde julho de 1994.
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Terão direito ao benefício de invalidez, os servidores ativos efetivos que tornarem inválidos
permanentemente, cujo provento será calculado por meio da média aritmética simples e será proporcional
ao tempo de contribuição, exceto a invalidez decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional,
doença grave, contagiosa ou incurável, conforme a lei em vigor.
PENSÃO POR MORTE
Para os dependentes dos servidores ativos efetivos ou inativos, decorrente do óbito deste, cujo valor da
pensão por morte será o equivalente a remuneração do servidor quando data do falecimento e
corresponderá'
- Salário do servidor no cargo efetivo na data anterior ao óbito até o limite máximo para benefícios do
RGPS (vide lei em vigor), acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, se o óbito ocorrer quando o
servidor ativo efetivo falecer ainda em atividade.
- Valor do benefício recebido pelo servidor inativo na data anterior ao óbito até o limite máximo
estabelecido para benefícios do RGPS (vide lei em vigor), acrescido de setenta por cento da parcela
excedente a este limite.
AUXÍLIO-DOENÇA
Beneficio devido ao servidor ativo efetivo afastado da atividade por motivo de acidente ou doença, que
será pago pelo Instituto a partir do 16° dia de afastamento, tendo a duração máxima de 24 meses, cujo
valor do auxílio - doença será igual a remuneração do servidor ativo efetivo na data do evento, tendo como
finalidade compensar a perda financeira pelo afastamento do trabalho.
AUXÍLIO-RECLUSÃO
Benefício pago aos dependentes dos servidores efetivos, enquanto este permanecer recluso e até a
sentença transitada em julgada que configure a condenação, cujo valor será correspondente a
remuneração do servidor ativo efetivo na data do evento, observado os critérios estipulados para o Regime
Geral Previdência Social - RPPS.

SALÁRIO-FAMÍLIA
Devido ao servidor efetivo e inativo, por filho com idade até 14 anos incompletos ou inválidos, para
servidores com remuneração até o limite estipulado pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

SALÁRIO - MATERNIDADE
Devido a servidora gestante, durante o periodo de até 120 dias, a contar a partir do parto ou de 28 dias
antes. O valor do salário maternidade será equivalente ao valor da remuneração da servidora efetiva na
data do evento.

r
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DO PROJETO DE LEI 011 ti
FIXANDO AIÍQUOTA

10

o MUNICIPAL N"

O Prefeito Municipal de CEDRO/PE , no uso de suas atribuições legais;
Faz saber que a Câmara Municipal de CEDRO/PE aprovou e eu sanciono a seguinte

Art. 1" A í <?i PM

r^io municipal rr x x & : < , de X XXX, passa a vigorar com a seguinte redaçâo 1

"Art. */. A contribuição previdenciária de que trata o inciso K do art. xx desta í.*.1! ou IXuHo, de
responsabilidade do ente, será de 11,34% (alíquota do custo normal) incidente sobre a totalidade da
remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos, incluída nesse percentual de 2% para as
despesas administrativas conforme definida na reavaliação atuarial de 2014
§ xx (ou art. x x) Para custeio do déficit aíuarial fica instituída, também, a contribuição a cargo
do ente o percentual de alíquota do custo suplementar, conforme tabela abaixo discriminada, incidente
sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos, para o período de 2014 a
2045.

Período
2014
2019"
2024
2029
2034"

2039

a
a
a
a

a
a

2018
2023
2028
2033
2038
2045

Custo Suplementar (%)
10,36%,
13,56%
32,66%
32,66%
32,66%
33,66%,

Art 3". As alíquotas totais de contribuição previdenciária de 32,70%, incluído o custeio suplementar
e a taxa de administração 2% do Art xx acima mencionado, sendo 21,70% a parte total do Ente e a parte
total contributiva do Servidor de 11,00% serão revistas de acordo com as reavaliações atuariais anuais e
havendo manutenção ou aumento da alíquota do Ente, a alteração poderá ser efetuada por Decreto
Municipal

Art 4°. Mantem-se inalterada a alíquota de contribuição previdenciária de 11% (onze por cento)
incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos e sobre as
parcelas dos proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo estabelecido para os
benefícios do Regime Geral da Previdência Social e o dobro deste limite do que trata o art. 201 da
Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma da Lei, for portador de doença incapacitante.

Art. 5". As contribuições correspondentes às alíqaotas normal e suplementar, relativas ao exercício
de 2014, serão exigidas a partir do primeito flia do mês làeguinte ao da publicação desta lei ou decreto
Art. 4". Em caso de manutenção ou'^bmento da aviokíota deVoníribuição de responsabilidade do
ente poderão ser estabelecidas por ato do Podsy- Executivo o^aXajustá^a á reavaliação atuarial anual.
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Art G" Esta Lei ou Decreto entrará em vigor no dia 1° do mês seguinte a data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

DECLARAÇÃO DE P

Declaramos para os devidos Uns e efeitos de comprovação legal, que Io i publicado no !'l,ACARI)
desia Prefeitura Munieipal, no dia
de
de
, a Lei ou Decreto Municipal n'1
de
_ de
de __ _ . que lixa as alíquotas de contribuições
previdenci.írias do RITS, em eonlbrniidadc com a Reavaliação Aluaria!, conforme D R A A 2UI4.

MODELO 1)K . J U S T I F I C A T I V A

m: LF.I N°

/

Senhor Presidente.
Ilustres Vereadores,

O Projclo de Lei ora proposto, altera o dispositivo
Complementar n"

da Lei

de x\e xxxxxxxxx de xxxx. da a l u a i legislação previdenciária do

Munieípio.

A alteração proposta visa adequar o equacionamento do déficit atuarial. eom hase
no íj 1°, tio art. IX. da Portaria MPS n". 403 de 10 de de/embro de 2008, em conformidade eom o
(Yikuln Atuarial de 2013.

Nesta condição, n presente Projcto de Lei segue as normas estabelecidas pelo art. 40
da C o n s t i t u i ç ã o federal e as exigências impostas pelo M i n i s t é r i o da Previdência Social, em
conformidade eom o critério "equilíbrio aliiarial c financeiro'".

Assim, a Lei n" 9.7I7/ 1 )8, di/ que os regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos dos m u n i c í p i o s deverão ser organi/ados. com base em normas gerais de
contabilidade e aluaria, de modo a garantir o seu e q u i l í b r i o f i n a n c e i r o e atuarial. obsenados os
critérios técnicos que relaciona nos incisos do seu artigo I o , do geral destacamos:

L reali/aeão anual de avaliação a l u a r i a l . de modo a assegurar o e q u i l í b r i o tio
Regime Próprio e dar-lhe segurança em seu p l a n o de custeio de benefícios:
( \.

llnanciamcnlo do^Regime \Pronrio essencialmente através das c

sociais dos servidores segurados c d\ente federa^, o que o torna independenle de influencias
exienuis;

K)

!. cobertura e x c l u s i v a a servidores públicos titulares de cargos c l e l i v o s L- aos seus
dependentes:

•J. participação do representantes dos sen idores puhlieos nos colegiados e instâncias
de decisão em que os seus interesses sejam discutidos e deliberados;

Islo que Io i exposto representa di/er que o Projelo de Lei anexo a esla .lustilicaliva
que ora encaminhado à (amara Municipal, deverá (er preferência e precedência para votação, em
carálerde UKíií.iNCIA.

Destaco que sem as adequações da nossa Lei de Previdência às exigências do
Minisiêrio da Previdência Social, possibilitará que o Município não continue renovando o
( I.UTIFICAIH) l)l<: KKCULAKIDADK rUKVIDKNClÁKIA - ( K P. portanto impedindo a
manutenção constante do recebimento de recursos voluntários do listado e tia (íniào. L, portanto,
de alto inleressc económico e social para toda população do Município de CKDUO/PK
a aprov acào do Projclo ora encaminhado.

Desta forma. Senhor Presidente, espero que Vossa [Excelência e seus pares, estarão,
mais uma vê/, dando à CKDKO/IM1! uma conlribuicào importante tradu/ida na aprovação desse
Projeto de Lei. editado nos moldes das exigências da Constituição Lederal e Leis pertinentes, a lun
de dotar o Município de uma legislação compatível com uma gestão pre\a responsável.

( ; A I J I N K I \o PRKKKITO M I I N K ITAI, DE c K
, aos \ s do mês de \ \ \ \ \ \ \ \ \ o ano de \ \ \ \

Municipal

RESOLUÇÃO 3.922. de 25
de novembro de 2010.
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RESOLUÇÃO 3.922
Dispõe sobre as aplicações dos
recursos dos regimes próprios de
previdência social instituídos pela
União, Lstattos, Distrito Federal e
Municípios.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. *)" da Lei n" 4.595. de 3 1 de de/embro de
l%4, torna público que o Conselho Monetário Nacional, cm sessão re;di/.ad;i em 25 de
novembro de 2010. com base no parágrafo único tio arl. I o e no inciso IV do art. (>" da Lei u"
9.717. tle 27 de novembro de I99X.
R L S Ó l, V L; {': :
Art. 1° l ; iea estabelecido que os recursos tios regimes próprios de previdência social
instituídos pela l 'níão. Kstados. Distrito Fedem l e Municípios, nos lermos da Lei n° 9.71 7. de 27
tle novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições desta Resolução, tendo
presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquide/ e transparência.
Secão l
Da Aiocação dos Recursos e da Política de Investimentos

Art.2" Observadas as limitações e condições estabelecidas nesta Resolução, tis recursos
tios regimes próprios tle previdência social devem ser alocados nos seguintes segmentos tle
apliciiçào:
I - renda lixa:
II - renda variável; e
III - imóveis.
Arl.

V' Para efeito desta Resolução, são considerados recursos:

í - as disponibilidades oriundas das receitas e de capital;
11 - os demais ingressos l]n;inceiro\auleridosValo regime próprio de previdência social;
lil - as aplicações Financeiras;

\V - os títulos e os v alores mobiliários;
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V - os alivos vinculados por lei ao regime próprio de
previdência social: e
VI - demais bens. direitos e alivos com Imalitladc prevideneiária do regime próprio tle
pre\a social.
Subseção 11
Da Política de Inveslimenlos
Ari. 1° Os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social, antes do
exercício íi que se referir, deverão delmir a polílica anua! tle aplicação dos recursos de forma
a contemplar, no mínimo:
I - o modelo de gestão a ser adolado e, se for o caso, os critérios para a contratação de
pessoas jurídicas autori/adas nos lermos tia legislação em vigor para t) exercício prollssional
de administração de carteiras;
II - a estratégia de alocaçãodos recursos entre os diversos segmentos de aplicação e
as respectivas carteiras de investimentos:
III - os parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar compatibilidade
com o pcrlll de suas obrigações, lendo em vista a necessidade de busca c manutenção do equilíbrio
linanceiro e aluaríal e os limites de diversificação e concentração previstos nesta Resolução: e
IV - os limites utilí/ados para investimentos em t í t u l o s e valores mobiliários de emissão ou
coobrigacào de uma mesma pessoa jurídica.
i; l" Juslincadamente, a polílica anual de investimentos poderá ser revista no curso de sua
execução, com vistas á adequação ao mercado ou á nova legislação.
í; 2" As pessoas naturais contratadas pelas pessoas jurídicas previstas no inciso I
deste artigo e que desempenham atividade de avaliação de investimento cm valores
mobiliários, em caníler profissional, com a finalidade de produ/ir recomendações, relatórios de
acompanhamento e esliiilos, que auxiliem no processo de tomada de decisão tle investimento
deverão estar registradas na Comissão de Valores Mobiliários.
Ari. 5" A política anual de investimentos dos recursos do regime próprio tle previdência
social e suas revisões deverão ser aprovadas pelo órgão superior competente, antes de sua
implemenlação.
Seçào II
Dos Segmentos tle Aplicação e dos l.infKes
\. 0° Para fins de cômputo ttos limites delnudos nes\
V-soluçoo, não são considerada 1 as aplicações no segmento tle imóveis.
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Suhscção I
Segmento de Renda Fixa
Art. 7° No segmento de renda lixa. as aplicações dos recursos dos regimes próprios de
previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
I - ate 100% (cem por cento) em:
a) lílulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Rspecial de Liquidação c
CLislódia(SFLIC);
b) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto,
cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas
exclusivamente pelos
títulos d e f i n i d o s na alínea "a" deste inciso e cuja política de investimento assuma o
compromisso de buscar o retorno de um dos subfndíces do índice de Mercado Anbima (IMA) ou
do índice de Duração
Constante A n b i m a (IDkA), com cxccção de q u a l q u e r subíndiee atrelado à taxa de juros de um dia;
II
até 15% (quinze por cento) cm operações compromissadas, lastreadas
exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" do inciso I;
I I I - ate 80% (oitenta por cento) cm cotas de fundos de investimento classificados como
renda lixa ou como referenciados em indicadores de dcscmpcnbo de renda fixa. constituídos sob a
forma de
condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o
retorno de um dos subíndiccs do índice de Mercado A n b i m a ( I M A ) ou do índice de Duração
Constante Anbima (If)kA).
com exceção de q u a l q u e r subindiee atrelado à laxa de juros de um dia;
IV - ate 30% (trinta por cento) cm cotas de fundos de investimento classificados como
renda lixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda lixa, constituídos sob a
forma de
condomínio aberto;
V - até 20% (vinte por cento) em depósitos de poupança cm instituição financeira
considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis pela gestão de recursos do
regime próprio de
previdência social, com base. dentre outros critérios, erervclassificação efeluada por
agencia classilleadora de risco em funcionamento no País; ~\ ,
VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de i^ivc^<íiiiicim\em direitos
creditórios. constituídos sob a forma de condomínio aben
V i l - ale 5% (cinco porcento) em:

109

a) cotas de fundos de investimento em direitos ereditórios, constituídos sob a forma de
condomínio fechado; ou
b) colas de fundos de investimento classificados como renda lixa ou como reíerenciados em
indicadores de desempenho de renda lixa que contenham cm sua denominação a expressão
"credito privado".
§ 1° As operações que envolvam os ativos previstos na alínea "a" do inciso I desle artigo
deverão ser realizadas por meio de plataformas elctrônicas administradas por sistemas autorizados
a
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas
suas respectivas áreas de competência, admitindo-se, ainda, aquisições em ofertas públicas
do Tesouro
Nacional por intermédio das instituições regularmente habilitadas, desde que possam ser
devidamente comprovadas.
§ 211 As aplicações previstas nos incisos III e IV desle artigo subordinam-se a que u
respectiva denominação não contenha a expressão "credito privado".
§ 3° As aplicações previstas nos incisos III e IV e na alínea "b" do inciso VII
subordinam-se a que o regulamento do fundo determine:
I - que os direitos, títulos c valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os
respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros
critérios, cm
classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; e
II - que o limite máximo de concentração cm uma mesma pessoa jurídica, de sua
controladora, de entidade por ela dircla ou indiretamente controlada c de coligada ou quaisquer
outras sociedades
sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).
íj 4° As aplicações previstas no inciso VI e alínea "a" do inciso VII deste artigo
subordinam-se a:
I - que a série ou classe de colas do fundo seja considerada de baixo risco de
crédito, com base, dentre outros critérios, cm classificação efetuada por agencia classificadora
de risco em funcionamento no País;
II - que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de concentração cm
uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de enlidad^por ela direla ou indirelamente
controlada
c de coligada ou quaisquer outras sociedades sob contra^ comumVeja de^!2(í%(vmte por cento).
§ 5° A totalidade das aplicações previstas nos incisoiKyi e VII\ o deverá Yx^der o limite
de l 5% (quinze por cento).

J
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Snbsccào II
Segmento de Renda Variável
Ari. X" Nu segmento de renda v a r i á v e l . as aplicações dos recursos dos regimes próprios de
pre\a social subordinam-se aos seguintes limites:
I - até .i()°o ( t r i n t a por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a
forma de condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem em sua
denominação e em sua política de investimento indicador de desempenho vinculado ao índice
Ibovespa. IBrX ou IlirXoO;
II - até 20"u (\e por cento) em colas de fundos de índices referenciados em acòes.
negociadas em bolsa de valores, admil indo-se exclusivamente os índices lbo\espa. 1 1 ir X e IlirX

III - até 15% (q u i n/e por cento) em cotas de fundos de inveslimenlo em acòes,
constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as
colas de fundos de
índices referenciados em acòes que compõem suas carteiras estejam no bmbilo dos índices
prev isios no inciso II deste artigo;
IV - até 5"n (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classilicados como
multimcreado. constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos delerminem
tratar-se
de fundos sem ahivancagem;
V - até 5% (cinco p o r c e n t o ) em colas de fundo de investimenlo cm participações.
constituídos sob a forma de condomínio fechado;
VI - ate 5"n (cinco por ccnlo) em colas de fundos deinvestimenloimobiliario.com
cotas negociadas em bolsa de valores.
Parágrafo único. As aplicações previstas neste artigo. eiumilalív amente. IÍmÍtar-se-uo a
.í()"u ( t r i n t a por cento) da totalidade das aplicações dos recursos tio regime próprio de previdência
social e aos limites de concentração por emissor conforme regulamentação editada pela
l omissão de Valores Mobiliários.
Subsccfio 111
Segmento de Imóveis
.Ari. M" As aplicações no segmento de imóv^ts serão efeluadas e\clusi\amcnte com os
imóveis vinculados por lei ao regime próprki tle prcv Ídéi\cia social.
Parágrafo único. ( ) s imó\s de que traUro capul potlcrão/scr iu\ilÍ/ados para a aquisição
t i u colas L!C fundos de investimento imobiliário, civjas colas s c a i negociadas em ambiente ile

bolsa de \alores.
Secào III
Dos Limites (ierais e da (iestão
Subscç.ào l
Dos l.imiles (ierais
Art. 10. Para cumprimento integral dos limites e requisitos estabelecidos neshi
Resolução, equiparam-se às aplicações tios recursos reali/adas dirclamenle pelos regimes
próprios aquelas e lei nadas por meio de fundos de iineslimeiHo ou de carteiras
administradas.
Parágrafo íinico. As cotas de fundos de investimento dos segmentos de renda lixa e
renda \ a r i á \ e l podem ser consideradas aíivos Unais desde que os prospectos tios respectivos
fundos
contemplem previsão de em io tias inlormacões das respectivas carteiras de aplicações para o
Ministério da l'rev idência Social na forma e periodicidade por ele estabelecidas.
Ari. I I . As aplicações tios recursos referidas noarl. 7". inciso V. licam igualmente
condicionadas a que a instituição financeira nào lenha o respectivo controle societário detido,
tlireta ou indirelamente. por l slado.
Ari. l 2. As aplicações dos regimes próprios de pre\a social em fundos de
invcslimcnlo em colas de fundos de investimento serão admitidas desde que seja possível
identificar e demonstrar que
os rcspecli\os fundos mantenham as composições, limites e garantias exigidas para os fundos de
iiuestimcnto de que Irala esla Resolução.
Ari. M. As aplicações em cotas tle um mesmo fundo de investimento ou fundo de
investimento em colas tle fundos de investimento a que se relerem o art. 7", incisos 11! e IV. e
a ri. 8°,
inciso 1. nào podem excedei' a 20% { v inle por cento) das aplicações tios recursos tio regime
próprio tle prev idèneia social.
Ari. 14. O lotai das aplicações dos recursos do regime próprio tle previdência social cm
um mesmo fundo tle investimento deverá representar, no máximo. 25% ( \e e cinco por
cento) do
património líquido tio fundo.
Parágrafo único. A observância do limtJe de que traia o eapui é facultativa nos l 20 (cento
e v inle) tlias .subsequentes à data 04; inicio tias a^iv idades tio fundo.
Subsccão 11
l )a (ieslão

Ari. l 5. A gestão das íipiicações dos recursos dos regimes próprios de p r e v i d ê n c i a soeial
poderá ser própria, por culidade a u l o r i / a d a e credenciada ou mista.
ij I o Para Uns ílesta Resolução, considera-se:
I - gestão própria, q u a n d o us aplicações são reali/adas d i r e t a m e n t e pelo órgão ou
e n t i d a d e gestora do regime próprio de p r e v i d ê n c i a social;
I I - gestão por e n t i d a d e aulori/ada e credenciada, q u a n d o as aplicações são renli/.adas por
i n t e r m é d i o de i n s t i t u i ç ã o financeira ou de outra i n s t i t u i ç ã o aulori/.ada nos lermos da legislação cm
vigor para o exercício profissional de administração de carteiras: e
III - gestão m i s t a , q u a n d o as aplicações são reali/adas, parte por gestão própria e parle por
gestão por eu!idade autori/ada e credenciada, observados os critérios d e f i n i d o s no inciso I I .
í; 21' Os regimes próprios de previdência social somente poderão a p l i c a r recursos cm
carteira a d m i n i s t r a d a ou em colas de fundo de i n v e s t i m e n t o geridos por i n s t i t u i ç ã o financeira,
demais
instituições aulori/adas a funcionar pelo lianco Central do lírasil ou pessoas jurídicas autori/atias
pela (.'omissão de Valores M o b i l i á r i o s para o exercício profissional de administração de
carteira
considerada, pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social,
com base, denirc outros critérios, em classificação efeluada por agência classificadora tle risco
cm
f u n c i o n a m e n t o no País, como:
I - tle b a i x o risco de crédito: ou
II - de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento.
Ari. !6. Na aplicação dos recursos do regime próprio de p r e v i d ê n c i a social em t í t u l o s e
valores m o b i l i á r i o s , conforme disposto nos incisos l e I I I do ÍJ I ° d o a r l . l 5. o responsável pela
gestão, além da consulta ã i n s t i t u i ç ã o financeira, à i n s t i t u i ç ã o a u t o r i / a d a a f u n c i o n a r pelo
lianco Central do Brasil ou às pessoas j u r í d i c a s autorí/adas pela Comissão de Valores
M o b i l i á r i o s para o exercício profissional de a d m i n i s t r a ç ã o tle carteira, deverá observar as
informações divulgadas, diariamente, por entidades
reconhecidamente idóneas pela sua t r a n s p a r ê n c i a e elevado padrão técnico na difusão de
preços e laxas dos t í t u l o s , para fins de ulili/acfio como referência em negociações no mercado
financeiro,
antes do eTelivo fechamento tia operação.
Seção IV
Das Disposições ( l e r a is

Snbscção l
Do Auenle Ciislodíanle

Ari. 17. Salvo para as aplicações rcali/atlas por meio de l u n d u s de i n v e s t i m e n t o , a
a t i \e de agente c n s i o d i a n l c e responsável pelos f l u x o s de pagamentos e recebimentos
r e l a t i v o s às operações reali/adas no âmbito tios segmentos de renda iKa e de mula v a r u n e l deve
ser exercida por pessoas j u r í d i c a s registradas rui Comissão tle Valores M o b i l i á r i o s .
Subscçào I I
Das Outras Contratações
A r i . l X. Na hipólese de contratação objclivaiulo a prestação de serviços de c o n s u l t o r i a
com \s ao c u m p r i m e n t o desta Resolução, esla deverá recair sobre pessoas j u r í d i c a s registradas
na C V M ou credenciadas por e n t i d a d e a u ( o r i / a d a para t a n t o pela C V M .
Subsecào I I I
l )o Registro tios Títulos e Valores M o b i l i á r i o s
Ari. l 1 ). Os l í l u l o s e \alores mobiliários i n t e g r a n t e s dos di\ersos segmentos tle aplicação
tios recursos tios regimes próprios tle pre\a social devem sei' registrados no Sistema
fspccial tle
l .iqtiidaçâo e tle Custódia ( S f f K ). em sistemas tle regislro e tle lit|iiidaçào I m a n e e i r a tle
a l i v o s milori/ados pelo lianco Central tio l í r a s i l ou mantidos em conta tle depósito
i n d i v i d u a l i / a d a em
i n s t i t u i ç ã o ou e n t i d a d e aulon/ada à prestação desse sen iço pela Comissão de Valores
Mobiliários.
1'arágralo único. Os registros d e v e m p e r m i t i r a identificação do c o m i t e n t e final,
com a consequente segregação do p a t r i m ó n i o do r e g i m e próprio de prev idència social, tio
p a t r i m ó n i o do
agente cuslodianle e l i q u i d a n l c .
Suhseçào IV
í )o Controle das Disponibilidades f i n a n c e i r a s
A r i . 20. ( ) s recursos dos regimes próprios de prev idência social, representados por
d i s p o n i b i l i d a d e s financeiras, devem ser depositados cm contas próprias, em instituições
l i n a n e e h a s bancárias dev ídamentc aulori/adas a f u n c i o n a r no País pelo lianco Central tio l i r a s i l .
controlados e contabiii/atlos de forma segregada dos recursos do ente f e d e r a t i v o .
Subsecào V
Dos |{nt|uat!ranientt>s

(\. 21. Os regimes próprios de pr
v Ígoi' tiesta Resolução, aplicações em desaeoruo com o estabelecido, poderão mante-las em
carteira até o
correspondente v e n c i m e n t o ou. na i n e x i s t ê n c i a dtxste, por alé/^XO (cento c o i t e n t a ) dias.
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Parágrafo único. Ale o respectivo enquadramento nos limites e condições estabelecidos
ncsla Resolução, licam os regimes próprios de prc\a social impedidos de cfctuar novas
aplicações
que onerem os excessos porventura \erilicados. relativamente aos limilcs ora estabelecidos.
Ari. 22. Não serão considerados como infringcncia dos limites de aplicações
estabelecidos nesla Resolução os eventuais dcsenquadramcnlos de valori/acão ou
des\o de
a l i v o s financeiros, pelo pra/o de ISO {cento e oitenta) dias. contados da data da ocorrência.
Subsecão VI
Das Vedações
Ari. 2.i. l vedado aos regimes próprios de prcv idência social:
I - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cuja atuaeão cm
mercados de derivativos gere exposição superiora uma v ê / o respectivo património líquido:
II - aplicar recursos na aquisição de cotas de lundo de investimento cujas carteiras
contenham t í t u l o s que ente federativo lígure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou
coobrigacão soh
qualquer outra forma:
III - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em direitos credilórios
não padroni/ados:
IV - praticar as operações denominadas dav-trade. assim consideradas aquelas iniciadas
e encerradas no mesmo dia. independentemente de o regime próprio possuir estoque ou
posição
anterior do mesmo alivo. quando se tratar tle negociações de títulos públicos federais reali/adas
diretamcnle peio regime próprio de prcv idência social: e
V - aluar cm modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou
outros a l i v o s que não os prcv islos nesta Resolução.
Ari. 24.

Islã Resolução entra cm vigor na ítala de sua publicação.

Ari. 25. l iça revogada a Resolução n" .V7WL de pi de setembro de 2001-).
San Paulo, 25 de novembro de 20 10.
l (enrique de Campos Meirelles
Presidente

PORTARIA N9 519, DE 24 DE AGOSTO DE 2011
(Publicada no DOU de 25/08/2011 e relificada no DOU de 26/08/2011)
Atualizadaem02/05/20!2
Dispõe sobre as aplicações dos
recursos financeiros dos Regimes
Próprios de Previdência Social
instituídos pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios,
alteia redaçao da Portaria MPS
ny 204, de 10 de julho de 2008 e
da Portaria MPS ncM02, de 10
de dezembro de 2008; e da
outras providencias.
O MINISTRO D: LSIADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conlere o a t t . 87,
parati rafo único, inciso II, da Constituição e tendo cm vista o disposto no inciso IV do nrt. G1-' da lei n"
9.717, de 2 / de novembro de 1998, resolve:
Art. 1° A União, os l stados, o Distrito federal e os Municípios, em relação a seus Regimes Próprios de
Previdência Social - RPPS, comprovarão a elaboração da política anual de investimentos de que trata a
Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN, que dispõe sobre a aplicação dos recursos cios RPPS,
mediante o envio à Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS, do Demonstrativo da Política de
Investimentos DPIN. (Redaçao dada pela Portaria MPS ny 1/0, de 25/04/2012)
Origina!: Art. 1° Os responsáveis pela gestão dos Regimes Próprios cie Previdência Social - RPPS da Unino,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão comprovar a elaboração da política anual cie
investimentos dos recursos de que trata a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN, que dispõe
sobre a aplicação dos recursos desses regimes, mediante o envio à Secretaria de Políticas de Previdência
Social - SPPS, do Demonstrativo da Política de Investimentos DPIN.
§ l- A estrutura do DPIN será disponibilizada pela SPPS na página do Ministério cia Previdência Social MPS na rede mundial de computadores internet, no endereço http://www.previdencta.gov.br, ale 31 do
iltvembro de cada exercício em relação ao exercício seguinte.
§ 2° O envio do DPIN de que trata o caput somente ocorrera por via clctiônica, conforme estipulado pela
SPPS. (Redaçao dada pela Portaria MPS n° l 70, de 25/04/2012)
Original: Ç /*- O envio do DPIN de que trata o caput somente ocorrerá por via elctrônica, conforme
estipulado pela SPS.
§ 3° O relatório da política n nua l de investimentos e suas revisões., a documentação que os fundamenta,
bem como as aprovações exigidas deverão permanecer à disposição dos órgãos de acompanhamento,
supervisão e controle pelo ptazo de 10 (dez) anos. v^
A t t . /"-' A União, os Estados, o Distrito Federal e os'Municípios devido ^ompnovar junto a SPS que o
responsável pela gestão dos recursos dos seus lespecuyos RPPS tenhY^ido apiovado em exame de

c e r t i f i c a ç ã o organizado por entidade autónoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado
brasileiro de capitais, cujo conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido
no anexo a esta Portaria.
^ l1- A c o m p r o v a ç ã o de que t r a t a o caput ocorrerá mediante o preenchimento dos campos específicos
c onslantes do DPIN e do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos DAIR.
§ 21J A validade e autenticidade da certificação informada será verificada junto à entidade certificadora
pelos meios por ela disponibilizados.
§ 3 U A atualização dos conhecimentos dos responsáveis pela gestão dos recursos dos RPPS considerados
aptos para os efeitos desta Portaria obedecerá as regras e periodicidade estabelecidas em cada entidade
certificadora.
§ A" O responsável pela gestão dos recursos do RPPS deverá ser pessoa física vinculada ao ente federativo
ou à unidade gestora do regime como servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração,
e apresentar se formalmente designado para a função por alo da autoridade competente.
Art. 3° A União, os listados, o Distrito Federal e os Municípios deverão observar na gestão dos recursos de
seus RPPS as seguintes obrigações, além daquelas previstas na Resolução do CMN que dispõe sobre a
aplicação dos recursos dos RPPS: (Redação dada pela Portaria MPS n" 170, de 25/04/2012)
Original: Art. 3° Os responsáveis pela gestão dos recursos do RPPS, além das obrigações previstas em
Resolução do CMIM dispondo sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência sócia!,
devem observar as seguintes:
I na gestão por entidade autorizada e credenciada, realizar processo seletivo e submete Io à instância
superior de deliberação, tendo como critérios, no mínimo, a solidez patrimonial da entidade, a
compatibilidade desta com o volume de recursos e a experiência positiva no exercício da atividade de
administração de recursos de terceiros; (Redação dada pela Portaria MPS n° 170, de 25/04/2012)
Original: l - quando as aplicações dos recursos forem realizadas por intermédio de entidade autorizada e
credenciada, realizar processo seletivo e submetê-lo à instância superior de deliberação, tendo corno
cnlérios, no mínimo, a solidez patrimonial da entidade, a compatibilidade desta com o volume de recursos
e a experiência positiva no exercício da atividade de administração de recursos de terceiros;
II exigir da entidade autorizada e credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório
detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações;
III - realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autoiizada e credenciada, no
mínimo semestralmente, adotando, de imediato, medidas cabíveis no caso da constatação de
p e r f o r m a n c e insatisfatória;
/IV zelar pela promoção de elevados padrões éticos na condução das opf^frçèos relativas às aplicações
dos recursos operados pelo RPPS, bem como pela «ficiência dos proce^dhyentos técnicos, operacionais e
de controle das aplicações;

V - elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das
diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência á política
anual de investimentos e suas revisões e submetê-los às instâncias superiores de deliberação c controle?;
VI assegurar se do desempenho positivo de qualquer entidade que mantiver relação de prestação de
serviços e ou consultoria ao RPPS nas operações de aplicação dos recursos do RPPS;
VII - condicionar, mediante termo específico, o pagamento de taxa de performance na aplicação dos
recursos do RPPS em cotas de fundos de investimento, ou por meio de carteiras administradas, ao
atendimento, alem da regulamentação emanada dos órgãos competentes, especialmente da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM, no mínimo, dos seguintes critérios:
a) que o pagamento tenha a periodicidade mínima semestral ou que seja feito no resgate da aplicação;
b) que o resultado ria aplicação da carteira ou do fundo de investimento supere a valorização do índice de
referência;
c) que a cobrança seja feita somente depois da dedução das despesas decorrentes da aplicação dos
recursos, inclusive da taxa de administração; e
d) que o parâmetro de referência seja compatível com a política de investimento do fundo e com os títulos
que efetivamente o componha. VIII • disponibilizar aos seus segurados e pensionistas as informações
contidas na política anual de investimentos e suas revisões, no prazo de trinta dias, contados da data de
sua aprovação.
IX - na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, assegurar que as instituições escolhidas
para recebei as aplicações tenham sido objeto de piévio cadastramonto. (Incluído pela Portaria MPS n°
170, de 25/04/2012)
^ 1° Para o cadastramentu referido no inciso IX deste artigo deverão ser observados, e formalmente
atestados pelo representante legal do líPPS, no mínimo, quesitos como: (Incluído pela Portaria MPS n°
1/0, de 25/04/2012)
a) atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão
de Valores Mobiliários ou órgão competente; (Incluído pela Portaria MPS n" 170, de 25/04/2012)
b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e
ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de
outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento seguro. (Incluído pela Portaria MPS n°
1/0, de 25/04/2012)
Ç> 2" Quando se t r a t a r de fundos de investimento, o cadastramento previsto no inciso IX deste artigo
recairá sobre a figura do gestor e do administrador do fundo. {Incluído pela Portaria MP.S 11° 170, de
25/04/2012)
K
( \
Art. 3° A A União, os Estados, o Distrito Federal e os Murvicípios deveraNi mtmte^CQniitê de Investimentos
dos recursos dos seus respectivos RPPS, como órgão auxiliar no processador i só rio quanto à execução da

política de investimentos, cujas decisões serão registradas em ata. (Incluído pela Portaria MPS n° 170, de
25/04/2012)
§ l? Compete ao ente federativo estabelecer em ato normativo a estrutura, composição e funcionamento
do Comité de Investimentos previsto no caput, respeitada a exigência de que seus membros mantenham
vínculo com o RPPS, na fornia definida no § 4 5 do arl. 2 9 . {Incluído pela Portaria MPS n° 170, de
25/04/2012)
§ 2 g A implantação do Comité de Investimentos previsto no caput será exigida após decorridos 180 (cento
e oitenta dias) da publicação desta portaria, sendo facultativa para os RPPS cujos recursos não atingirem o
limite definido no art. 6o, enquanto mantida essa condição. (Incluído pela Portaria MPS n° 170, de
25/04/2012)
Art. 3°-B As aplicações ou resgates dos recursos dos RPPS deverão ser acompanhadas do formulário APR Autorização de Aplicação e Resgate, conforme modelo e instruções de preenchimento disponibilizados no
endereço eletrônico do MPS na rede mundial de computadores internet (www.previdencia.gov.br).
(Incluído pela Portaria MPS n° 170, de 25/04/2012)Parágrafo único. A utilização do formulário APR
mencionado no caput será exigida após decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Portaria.
(Incluído pela Portaria MPS n^ 170, de 25/04/2012)
Art. 4° É vedado o pagamento de taxa de performance quando o resultado do valor da aplicação for
inferior ao seu valor nominal inicial ou ao valor na data da última cobrança.
Art. 5 ? A documentação comprobalória do cumprimento das obrigações de que trata esta Portaria c a
Resolução do CMN dispondo sobre as aplicações dos recursos dos RPPS deverá permanecer à disposição
dos órgãos de supervisão competentes.
Art. 6- A cerlificação de que trata o art. 22 deverá ser comprovada pelos entes federativos cujos recursos
dos RPPS, sujeitos aos limites da Resolução do CMN, sejam iguais ou superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais).
§ l" O valor dos recursos do RPPS de que trata o caput será aferido pelos DAIR relativos aos meses de
junho e dezembro de cada exercício.
§ 2° A comprovação da exigência de certificação será realizada até o dia 31 de dezembro, quando o
alcance do limite for observado até o mês de junho do mesmo exercício, ou até o dia 30 de junho, quando
observado até de/embro do exercício anterior.
§ 3 y A inexistência de recursos do RPPS deverá ser informada à SPPS, pelo ente federativo, por meio do
DPIN. (Redação dada pela Portaria MPS n° 170, de 25/04/2012)
Original: § 3° A inexistência de recursos do RPPS deverá ser informada à SPS, pelo ente federativo, na
forma por ela estabelecida.
Ari. 1°- Os artigos 5^ e 7^ da Portaria MPS n^ 204,^10 de ju%>\de 20;0£ pubijcada no Diário Oficial da
União de 11 de julho de 2010, passam a vigorar com a \eguinte

"Art. 5?
XVI -

......................................................................................................................

d) Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR;
g) Demonstrativo da Politica de Investimentos - DPIN.
§ 8tJ Deverá ser informado, nos Demonstrativos de que trata o inciso XVI deste artigo, o número de
inscrição do fundo com finalidade providenciaria do RPPS no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ,
na condição de estabelecimento matriz. (NR)

Art. 7°-.
§ 2^ Além dos critérios previstos no caput, permanece exigível o envio do Demonstrativo das Aplicações e
Investimentos dos Recursos - DAIR e do Comprovante do Repasse c Recolhimento, previstos nas alínens
"d" e "e" do inciso XVI do art. 5 y , relativos às competências anteriores à vinculaçaono RGPS.
"(NR).
Art. 8 y O artigo 22 da Portaria MPS n? 402, de 10 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da
União de 11 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. O ente federativo elaborará e encaminhará à SPS o Demonstrativo das Aplicações e
Investimentos dos Recursos ~- DAIR e o Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, conforme
modelos disponibilizados no endereço eletrônico do MPS na internet (www.previdencia.gov.br), que
deverão conter campos específicos para apresentação de informações acerca da comprovação da
qualificação ou certidão do responsável pelos investimentos dos recursos do RPPS." (NR)
Art. 9 y A SPPS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV adotarão as
medidas necessárias à implementação das disposições desta Portaria. (Redação dada pela Portaria MPS n y
170, de 25/04/2012)
Original: Art. 9 ? A SPS e a Empresa de Tecnologia c Informações Previdência Social - DATAPREV adotarão
as medidas necessárias à implementação das disposições desta Portaria.
Art. 10. Os casos omissos relativos às disposições desta Portaria serão dirimidos pelo titular da SPPS.
Art. 1.1. Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as Portaria MPS n^ 155, de 15 de maio de 2008, publicada na seção l do Diário Oficial
da União do dia 16 de maio de 2008 e a Portaria MPS n° 345, de 28 de dezembro de 2009, republicada na
scção l do Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 2009.

GARIBALDI ALVES FILHO

ANFXO CONTEÚDO MÍNIMO PARA CAPACITAÇAO DE GESTOR DL RECURSOS

DF RFGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
I ECONOMIA [ IINANCAS
Conceitos Basic os
Política monetária, fiscal e cambiai
índices e indicadores
f axas de jui os nominal, real, equivalente
Capitalização
índices de referência (benchmark)
II SISTEMA FINANCEIRO NACIONAl
Autoridades monetárias
Tesouro Nacional
Banco Central do llrasif
Comissão de Valores Mobiliários
Órfãos reguladores
III INSTITUIÇÕES E INTERMEDIÁRIOS l INANCFIROS
Bancos Comerciais, de Investimento e Múltiplos
Crédito Imobiliário
Financeiras
Corretoras de Valores, de cambio e de mercadorias
Distribuidoras de valores
Bolsas de valot e s - B O V E S P A
Bolsas de mercadorias - BM&F
( V - MERCADO D E C A P I T A I S
Mercado Primário (underwritiiif;) e mercado secundário
Ativos de emissão das companhias - atoes, debèntures, commercial
papers, bónus
Governança c o r p o r a t i v a - novo mercado; nível l e nível 2
Mercados a vista, a termo, futuro e de opções
Volatilidade - conceito
Rentabilidade e riscos dos investimentos
Aspectos tributários
Liquidação de operações em bolsas de valores
V - MERCADO FINANCEIRO
Títulos de renda fixa
T í t u l o s Públicos e Privados
Operações definitivas e compromissadas
Negociação, liquidação e custódia - CETIP/SFLIC
Marcação a mercado da carteira de ativos
Rentabilidade e riscos dos investimentos
Aspectos tributários
VI

MERCADO DE DERIVATIVOS

Conceituação do derivativos Estrutura opeiacional da BM&F
Mecânica operacional dos mercados futuros, a termo, do opções e swaps
Contratos derivativos financeiros e de agropecuários
Rentabilidade e riscos dos investimentos
Aspectos t r i b u t á r i o s

vil ruNuos m- INVI ; STIMF:NTO
Principais fundos existentes em mercado
Abertos, fechados, exclusivos, com ou sem c a r ê n c i a
Classificação e definições legais
Regulamentos/regulação
Taxas de administração, de performance, de ingresso c saída
Rentabilidade e riscos dos investimentos
Aspectos tributário

DADOS AUXILIARES AO PLANO DE CONTAS DO RPPS
OBJETIVO
O presente tem por objetivo de apresentar dados auxiliares extraídos do Demonstrativos dos
Resultados da Avaliação Atuariaf do regime próprio de previdência social do MUNICÍPIO DF
t T.DKO - IM., devendo o Contador responsável verificar possíveis inconsistências de valores,
tendo em vista que os resultados foram encontrados com base em dados levantados pela
Prefeitura / RPPS.

BALANÇO ATUARIAL
30/12/2013

Balanço Técnico Aluaria! - Base de Dados
Ativo Atuarial

Passivo Atuarial
Valor Aluai dos HÍMIRIICIOS Futuios

Divida Anulada Confessada oin ta s R de
Valni Aludi d.is Cuiitribuicor-; l

do Alivn, Aposentada e Pensionista
(Benefícios .1 Concedei^
Vriloi Atunl da (..umpensdt,c]o l inatircirn
i Receber (f.stiniado;
Kcsullado Aluaria!: ( i ) Superavit / (-]
Total dos Ativos

52.605.899,11

Total do Passivo

52.605.899,11

1'roji'VÍi» das 1'rovisOcs Miilcmúlicas pura os próximos do/.e meses, ;i partir da data da
;i\;ih;icfio (instanle /,ero), em eonsonâneia com a planillcavão contáhil.:
Hcncfíeios Concedidos
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Benefícios a Conceder

