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AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
PROMOVER A AMORTTZAÇÃO DE PARTE DO
DÉFICIT TEcNIco ATUARIAL JUNTo Ao REGIME
PROPRIO DE PREVTDÊNCIA SOCIAL DE
CASCAVEL, DISPONDO SOBRE A FORMA DE
AMORTTZAÇÃO TOTAL DO DÉFtCtT PARA O
EXERC|CIO DE 2O2O E DÁ OUTRAS
PROUDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂI/ARA IVIUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADo
DO PARANA, APROVOU, E EU, PREFEITO IVUNICIPAL, SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. 1o Para cumprir o disposto na Lei Federal no 9.717, de 27 de
novembro de 1998, na Portaria IUPS no 40212008 e na Portaria [/lF no 464t2018 e

obter o equilíbrio do atual plano de custeio, o Município de Cascavel deverá realizar
a amortização do déficit técnico atuarial (custo suplementar) no exercício financeiro
de 2020 e repassar ao Fundo Previdenciário o montante de R$ 24.495.01g,8g (vinte

e quatro milhÕes, quatrocentos e noventa e cinco mil, dezenove reais e oitenta e
nove centavos), conforme Plano de Amortização Crescente do Relatorio da
Avaliação Atuarial.

Art.20 A cada exercício financeiro será realizada uma avaliação atuarial
por instituição ou profissional devidamente credenciado pelo IBA - lnstituto Brasileiro
de Atuária, conforme disposição do ar1. 40 da Constituição Federal c/c com os arts.
80 e 90 da Portaria no 402, de 10 de dezembro de 2008, da Secretaria de Previdência
Social.

Art.30 O valor atualizado e mencionado no art 1o consta no Anexo le
corresponde ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Sendo
que até o presente momento já foram quitados a importância de R$ 11.310.951,00
(onze milhÕes trezentos e dez mil e novecentos e cinquenta reais).

Art. 4o O valor remanescente do ano de 2020 a ser amortizado será de
R$ 13.184.068,89 (treze milhôes, cento e oitenta e quatro mil, sessenta e oito reais e
oitenta e nove centavos), o qual será repassado em parcelas mensais, devendo ser
quitadas até o quinto dia útil de cada mês.

Parágrafo único. As parcelas vencidas serão atualizadas mensalmente
pelo lPCfulBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês e
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multa de 1% (um por cento), acumulados desde a data de vencimento da parcela até
o mês do efetivo pagamento.

Art. 5o Até que não se realize nova atualizaçáo, os valores dos aportes
para os exercícios financeiros seguintes, serão os constantes no Plano atual de
Amortização Crescente do Relatorio da Avaliação Atuarial.

Art. 6o Para cobertura das despesas previstas nesta lei, serão utilizados
recursos previstos na Lei Orçamentária para 2020, na seguinte funcional
programática: 05.02.028.846.3.005 - 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Deficit
Atuarial do RPPS, constante no órgão: Secretaria [Vlunicipal de Finanças - Unidade
Orçamentária: Encargos Gerais do Municíp

GOVERNO MUNICIPAL

io

Art. 7o Esta lei entra e r na data de sua publica

Art. 80 Ficam adas as disposiçÕes em contrá

Gabinete do Prefeito Municipal
Cascavel, 06 de julho de

Leona nhos,
P ÍVlunicipal
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MENSAGEM DE LE!

Excelentíssimo P residente,
Nobres Vereadores(as).

Submeto à apreciação dos Senhores [Vlembros da Câmara [\íunicipal o
Anteprojeto de Lei que "AUTORIZA o PODER EXECUTIVO IUUNIC|PAL A
PROMOVER A AIVIORTTZAÇÃO DE PARTE DO DEFIC|T TECNTCO ATUARTAL
JUNTO AO REGII/E PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASCAVEL,
DISPoNDO SOBRE A FORTUA DE A|VORTTZAÇÃO TOTAL DO DEF|C|T PARA O
EXERCíCIO DE 2O2O E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O ttlunicÍpio de Cascavel possui Regime Proprio de Previdência Social
(RPPS), que corresponde ao lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do
tt/unicípio de Cascavel - lPII/C. Nesse sistema de previdência, há o que se conhece
por custo suplementar ou déficit técnico atuarial, representado pelo valor atual dos
compromissos do RPPS com os servidores ativos, aposentados e pensionistas,
menos o valor atual das receitas de contribuições dos servidores, hoje fixado em
11o/o e do ente em 'í1,570, os quais passará para 14o/o. Uma das causas do custo
suplementar é o deficit de tempo de serviço passado e deficits constituídos apos a
criação do fundo por insuficiência de contribuições ou falta de ganhos financeiros ou,
ainda, perdas atuariais.

Esse passivo atuarial é determinado por processo matemático/atuarial,
considerado vários elementos, entre eles o valor dos benefícios assegurados de
prestação continuada (aposentadoria e pensão por morte), expectativa de
sobrevivência, probabilidade de morte e invalidez e valor da folha de vencimentos
dos segurados. Portanto, quando o equilíbrio financeiro e atuarial foi estabelecido de
forma explícita como princípio constitucional para a organização dos RPPS, no final
de 1998, estes, em sua maioria, já existiam e se encontravam diante de uma
situação de desequilíbrio estrutural crônico. Assim sendo, "construir" o equilíbrio não
foi apenas uma diretriz inovadora a ser observada pelos RPPS que viessem a ser
instituídos, mas tarefa muito mais complexa, que implica "desconstruir" modelos e
estruturas erroneamente consolidados há anos ou décadas.

Em 19 de novembro 2018 foi publicada a Portaria 464, pela Secretaria
de Previdência Social, que trata sobre as novas normas aplicáveis às avaliaçÕes
atuariais dos RPPS. Trouxe profundas mudanças na gestão atuarial e também
institui novos parâmetros e obrigaçÕes ao ente, unidade gestora e conselhos no que
diz respeito à definição do plano de custeio e acompanhamento da solvência e
Iiquidez do plano de benefícios. A regulamentação de alguns dispositivos da Portaria
[VlF no 464, de 19 de novembro de 2018, deu-se por meio de lnstruçÕes Normativas
da Secretaria de Previdência, os quais regulamentaram, em especial, os critérios em
relação a prazo máximo do plano de amortização e percentuais mínimos do deficit a
ser equacionado.

lmportante frisar, que com a Portaria [\íF no 464, de 19 de novembro de
2018, passaram a ser exigidos pela Secretaria de Previdência os seguintes
documentos relativos à Avaliação Atuarial: Nota Técnica Atuarial (NTA),
Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA), Fluxos atuariais, Base
cadastral utilizada na avaliação atuarial, Relatorio da Avaliação Atuarial,
Demonstrativo de Duração do Passivo, Demonstrativo de Viabilidade do plano de
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Custeio e Relatorio de Análise das Hipoteses. Por fim, a aplicação dos parâmetros
previstos na Portaria 46412018 era facultativa para a avaliação atuarial relativa ao
exercício de 2019, posicionada em 31 de dezembro de 2018 e obrigatoria para as
avaliações atuariais seguintes.

Portanto, a presente Avaliação Atuarial tem o objetivo de dimensionar a
situação financeiro-atuarial do Plano Previdenciário do RPPS do Município de
CASCAVEL, de acordo com a metodologia, hipoteses e premissas citadas
anteriormente. Os resultados encontrados resultam de projeções futuras baseadas
em hipóteses, parâmetros de cálculo e critérios internacionalmente aceitos, e
dimensionam os Custos e as ProvisÕes Matemáticas do Plano Previdenciário,
atendendo a Portaria tUF no 46412018, que estabelece os parâmetros técnico-
atuariais paru a realização deste tipo de estudo.

Em grau comparativo, dentre outras mudanças determinada pela
Portaria tVlF no 46412018, houve a possibilidade de ampliação do ptazo de
parcelamento do pagamento do Deficit Técnico Atuarial, de 18 (dezoito) anos
faltantes pela regra anterior, para 35 (trinta e cinco) anos. Diante deste contexto, é
imperativo ter-se em mente que a busca do equilíbrio financeiro do regime de
previdência dos servidores públicos de Cascavel, além de ser em si uma política
pÚblica, e política que se reflete em outras políticas, pois afeta a capacidade deste
ente, de conseguir realizar as suas demais políticas públicas. Sem dúvida alguma,
além desta medida, novas medidas terão de ser discutidas e tomadas, a fim de
buscar e preservar o equilíbrio atuarial da previdência municipal. E e exatamente
este o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Poder Executivo e lPIMC.

Para a cobertura do deficit é estabelecido um plano de amortização com
pruzo máximo de 35 anos, sendo que o nosso plano de amortização deve ser revisto
anualmente. O plano atual pre-vê o equacionamento do deficit até o ano de 2054, por
meio de aportes crescentes. E com base na avaliação atuarial de 2O2O que o IPtUC
e o Município de Cascavel encaminham o eto de Lei, visando
estabelecer a forma e os valores de a a finalidade maior

, de Previdência,de manter o equilíbrio financei
acreditando que, através da mprindo com suas
prerrogativas constituciona

Leonal

GOVERNO MUNICIPAL

Ao Excelentíssimo Senhor Veread
Alécio Natalino Espínola
Presidente da Câmara trlunicipal
Cascavel - Paraná.

0

Prefe
Paranhos,

IVunicipal.

ação, estará o Poder Público

binete do Prefeito Munici

do perí
atuarial do nosso I

Cascavel, 06 de julho
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ANEXO I

Opção 1 - Plano de Amortízação por Apoftes Crescenúes e Alíquotas Crescenúes
O deficit atuarial apresentado poderá ser equilibrado por meio da instituiçáo de aportes anuais

de recursos crescentes ou alíquotas de contribuiçáo suplementar cÍescentes, conforme
apresentado na tabela que segue. Para adoçáo de alíquotas de contribuiçâo suplementar, a

metodologia considerada foi o crescimento da folha salarial anual dos servidores ativos pois a
folha terá anualmente um incremento, seja pelo ingresso de novos servidores em substituiçáo

aos atuais, seja pelos reajustes anuais, ou se,ja, pelas progressões inerentes ao plano de
cargos e salários.
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lnstituto de Previdêncio dos Servidores
Públicos do Município de Coscovel

CASCAVEL
EnctêNcrÂ Ê TRANspÂRÊNcla

srruAçÃo Do ApoRTE Do DÉFrcrr rÉcNrco ATUARTAL DE 2O2O - rPMC

Valor para 2020 Repassado pelo Ente A repassar até dezembrolàO20

Rs 24.495.019,89

Data Repasse Valor Repassado

Rs 13.184.068,89

07/02120 R5 2.827.737,75

04103120 Rs 2.078.475,5t

0sl03/20 R5749.262,24

30l06l20 R5 2.827.737,75

30l06l20 R5 2.827.737,75

Total Rs 11.310.951,00

Tr:IMC
íNSTMIIO DE PMIrIDÊNCIA DOS

rurucosno DE

c.{sflvEt

Telefone: (451 3220-1600 | 3035-1033 | E-mail: ipmc@cascavel.pr.gov.br
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