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DISPOE SOBRE OS PROCEDIMENTOS
PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO
ATUARIAL ANUALMENTE OU SEMPRE QUE
NECESSÁRIO NO ÂNíEITO DO MUNICíPIO
DE ANCHIETA.

CAPITULO I

DAS DTSPOSIÇOES GERATS

sEÇÃo I

DA FINALIDADE

Art. 1o. Dispõe sobre a definição do fluxo de informaçÕes necessárias para a

elaboração do estudo atuarial, abrangendo a especificação de informaçÕes

mínimas a serem repassadas, responsabilidades quanto à geração das

informações, estipulaçáo de prazos e datas para o envio destas informações ao

atuário ou empresa contratada para fornecer o calculo atuarial com prazos pré-

determinados.

sEÇÃo il

DA ABRANGÊNCIA

Art. 20. Esta lnstrução Normativa abrange o

Servidores de Anchieta - IPASA, em relação

lnstituto de Previdência dos

a estipulação de pruzos.
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responsabilidades, e todas as demais unidades gestoras que recolhem

contribuiçôes previdenciárias para o RPPS no âmbito do Poder Executivo

Municipal (Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde) e Poder

Legislativo Municipal (Câmara Municipal), em relação ao acesso às suas

respectivas bases de dados.

sEÇÃo ilr

DA REGULAMENTAÇÃO

Art. 30. A presente lnstrução Normativa integra o conjunto de ações, de

responsabilidade do IPASA, sobre o qual dispõem a seguinte legislação:

L Os artigos 31 , 70 e 74, todos da Constituição Federal;

ll. Art. 59 da Lei Complementar no 101/2000;

M. Resolução TCE-ES no 22712011;

lV. Lei Municipal no 169/2004 (Regime próprio de Previdência Social do
Município);

V. Lei Federal n.o 9.71711998;

Vl. Portaria MPS no 40312008 e alteraçÕes;

Vll. Demais legislações pertinentes à matéria desta !nstrução Normativa;

sEÇÃo v
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 40. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Anchieta -
IPASA, setor de Departamento de Benefícios:

I. Manter atualizada e orientar a todos quanto a execução desta lnstrução

Normativa, supervisionando sua aplicação.

ll. Promover a divulgação e implementação desta lnstrução Normativa.
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Disponibilizar os meios materiais para as unidades executoras, a fim de

que essas possam cumprir as determinaçÕes previstas nesta lnstrução

Normativa.

lniciar e coordenar os trabalhos relativos à realização da avaliação ou

reavaliação atuarial anualmente, ou sempre que necessário;

Deliberar em conjunto com a Secretaria de Administração e Recursos

Humanos e o atuário responsável pela avaliação atuarial acerca das

premissas a serem utilizadas no procedimento.

Ter acesso ao banco de dados de todas as unidades gestoras

envolvidas do Poder Executivo e Legislativo, para gerar os competentes

relatórios e encaminhar ao atuário.

Art. 50. Das unidades executoras responsáveis pelo banco de dados dos

servidores efetivo ativos - setores de Recursos Humanos do IPASA, Prefeitura,

Fundo de Saúde e Câmara Municipal:

L Atualizar e conferir a base de dados relativo às informações funcionais e

previdenciárias dos servidores detentores de cargo efetivo em atividade,

licenciados ou cedidos.

ll. Corrigir ou sanar as inconsistências no banco de dados apuradas pela

empresa ou profissional de atuária contratado pelo IPASA, se for o

caso.

lll. No caso do Parecer Atuarial conter, de forma expressa que se

constatou que na avaliação da qualidade da base cadastral, a mesma

está incompleta ou inconsistente, deverão ser adotadas pelo Setor de

Recursos Humanos de cada Orgão competente (IPASA, Prefeitura,

Fundo de Saúde e Câmara), providências para a sua adequação até a

próxima avaliação atuarial.
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Parágrafo Único - Compete ao Controle lnterno de cada um dos Orgãos do

Município envolvidos na elaboração do cálculo atuarial a confecção da

competente lnstrução Normativa para normatizar suas competências e

responsabilidades quanto a inserção e manutenção das informações

constantes em seus respectivos bancos de dados.

Art. 60. Do Controle lnterno Previdenciário:

l. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da tnstrução

Normativa, em especial no que tange à identificação e avaliação dos

pontos de controle e respectivos procedimentos de controle.

ll. Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao Sistema

de Previdência Própria - SSP, através da atividade de auditoria interna

e inspeções, propondo alterações na lnstrução Normativa paru

aprimoramento dos controles.

SEÇÃO V

CONCEITOS

Art. 70. Para fins desta lnstrução Normativa considera-se:

t.

il.

il1.

tv.

SPP: Sistema de Previdência Própria.

IPASA: lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de

Anchieta-ES.

ATUÁRIO: Profissional técnico com formação acadêmica em Ciências

Atuariais e legalmente habilitado para o exercício da profissão;

EQUILíBRIO ATUARIAL: Garantia de equivalência, a valor presente,

entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigaçÕes projetadas,

apuradas atuarialmente, a longo prazo.

DEFICIT ATUARIAL: Projeção de obrigaçÕes superior à projeção

receitas.
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eQUILíentO FINANCEIRO: garantia de equivalência entre as receitas

auferidas e as obrigaçÕes do RPPS em cada exercício financeiro;

SEGREGAÇÃO DE MASSAS: E a separação dos membros do regime

proprio em dois ou mais grupos. Esses grupos serão tratados separados

no que concerne à gestão financeira e contábil e são divididos em dois

planos: O Financeiro e o Previdenciário. As massas de segurados são

tratadas isoladamente, contas bancárias separadas, contabilidade

própria para cada grupo e individualizadas quanto ao cadastro e

escrituração, além dos recursos financeiros serem administrados

separadamente pelo RPPS. É VEDADA qualquer espécie de

transferência de segurados, recursos e obrigações entre as massas,

bem como a previsáo ou destinação de recursos de um Plano para o

financiamento dos benefícios e despesas administrativas do outro.

NOTA TÉCNICA ATUARIAL - NTA: Documento elaborado com o
objetivo de apresentar aos Órgãos governamentais as metodologias

atuariais empregadas na determinação dos custos e reservas

matemáticas relativas à avaliação atuarial de planos previdenciários,

conforme Portaria no 403/08 e do Fluxo de Receitas e Despesas

(Projeção Atuarial) conforme Lei Complementar 10112000.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

DRAA: Relatorio contendo os resultados das avaliações e das

projeções atuariais, enviado eletronicamente à Secretaria da

Previdência.

RELATORTO TÉCN|CO SOBRE OS RESULTADOS DA AVALTAÇÂO

ATUARIAL: Também conhecido como "cálculo atuarial", apresenta as

principais características do plano, a base atuarial utilizada, as

distribuições da massa de servidores em atividade, as distribuições da

massa de servidores inativos, os resultados obtidos, a análise de

sensibilidade, o equilíbrio financeiro e atuarial e o parecer atuarial.
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IMPACTO ATUARIAL: Valor agregado às reservas matemáticas

previstas, em virtude da implementação de alteração legal ou

reenq uad ramento fu ncional.

HIPOTESES ATUARIAIS: Hipóteses definidas pelo Atuário, de comum

acordo com a entidade, que devem refletir a realidade da lnstituição

(área de atuação, política de recursos humanos, etc...) e da comunidade

Iocal (cidade/pais de funcionamento). As hipóteses atuariais devem ser

analisadas a cada ano para ajustá-las, se necessário, à realidade da

época.

META ATUARIAL: E a hipótese utilizada como parâmetro para retorno

de investimentos.

RESERVAS MATEMATICAS: São os montantes calculados em uma

determinada data, destinados a pagamentos futuros de benefícios,

considerando o regulamento do plano em vigor e o plano de custeio.

RPPS: Regime Próprio de Previdência Social

xill.

XlV.

xv.

CAPITULO II

PROCEDIMENTOS

Art.80. Nos termos do artigo 1.o, inciso l, da Lei Federal n.o 9.71711998,

combinado com as PoÍaria MPS n.o 40312008 e suas alteraçÕes, será

realizado anualmente ou sempre que necessário, sob coordenação do IPASA,

a elaboração do estudo de avaliação ou reavaliação atuarial com vistas ao

atendimento dos requisitos de obtenção e manutenção do Certificado de

Regularidade Previdenciária - CRP junto aos órgãos externos de controle e

avaliação.

Parágrafo único. O estudo de reavaliação atuarial será o instrumento para

apuração dos custos previdenciários do RPPS Municipal, norteará as tomadas

de decisão relativas a gestão atuarial e integrará o balanço findo de cada

exercício do IPASA e ao consolidado da municipalidade. /-$INt'I 6 r/
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Art. 90. O fluxo dos trabalhos de elaboração do estudo de reavaliação atuarial

será iniciado pelo IPASA, rotineiramente no segundo semestre de cada

exercício, ou sempre que necessária a apuração dos custos previdenciários,

tendo como base normal de referência, as folhas de pagamento dos meses

entre setembro a dezembro, e contará com a disponibilizaçáo dos bancos de

dados para sua efetivação:

l. Quanto aos servidores ativos do Poder Executivo e Poder

Legislativo, ainda que cedidos ou licenciados, o Departamento de

Benefícios do IPASA deverá ter acesso ao banco de dados para

extrair as informações necessárias;

ll. Quanto aos servidores inativos e pensionistas, o banco de dados já é

alimentado e mantido pelo próprio Departamento de Benefícios do

IPASA.

lll. Os bancos de dados que o Departamento de Benefícios do IPASA

terá acesso deverá estar em layouts próprios fornecidos pelo proprio

IPASA, previamente homologados pela Secretaria de Previdência

Social do Ministério da Fazenda;

lV. Caso ocorram quaisquer inconsistências, mediante apuração pela

empresa ou profissional de atuária contratado pelo IPASA, os bancos

de dados serão retornados ao órgão de origem a qual o

Departamento de Benefícios do IPASA teve acesso, que deverão

promover, em tempo hábil, as devidas correções e ajustes visando a

eliminação das inconsistências caso surgidas; e

Parágrafo único - Compete ao Setor de Recursos Humanos de

cada Orgão Municipal, Prefeitura, Fundo de Saúde, Câmara

Legislativa e IPASA, a manutenção atualizada do cadastro dos

servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos

cedidos/licenciados.
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Art. 10. Os setores de Recursos Humanos do Poder Executivo (Prefeitura,

Fundo de Saúde e IPASA) e Legislativo deverão estar com o banco de dados

no formato dos layouts homologados pela Secretaria de Previdência Social do

Ministério da Fazenda, contemplando os dados de todos os segurados e seus

dependentes do RPPS sob sua guarda e gestão, segregados por entidade e

órgão de lotação, regra de benefício e modalidade de reajustamento, dentre

outras legalmente exigidas, a fim de subsidiar a elaboração do estudo de

reavaliação atuarial anual, nos termos da legislação vigente.

§ 1o O banco de dados deverá atender aos princípios legais e atuariais

vigentes, no sentido de garantir fidelidade nas informaçÕes e deverá:

l. Ser completo, atualizado e consistente;

ll. Conter os dados de todos os servidores ativos e seus respectivos

dependentes, vinculados ao RPPS;

lll. Assegurar, no mínimo, variáveis como matrícula data de

nascimento - sexo - data de admissão - salário de contribuição -
valor da remuneração - carreira - composição familiar - dados dos

componentes familiares - tempo de contribuição anterior - cargo

atual - data de posse no cargo atual, dentre outras exigidas e

necessárias ao bom resultado da avaliação atuarial.

CAPITULO III

coNSTDERAÇOES FTNATS

Art. 11. Esta lnstrução Normativa

organizacionais, legais ou técnicos

processo de melhoria contínua.

será atualizada sempre que fatores

assim o exigirem, a fim de manter o
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Art. 12. A inobservância das tramitaçÕes e procedimentos de rotina

estabelecida nesta lnstrução Normativa sujeitará os responsáveis às sanções

legais cabíveis, em especial ao Estatuto do Servidor, Lei Municipal no 2712012.

Art. 13. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta instrução poderão ser

obtidos junto a Controladoria Geral Previdenciária, que por meio de

procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos.

Art.14. Esta lnstrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Anchieta, 16 de abril de 2021.
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COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS
Portaria no 00312021
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