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CONTEÚDO COMPLEMENTAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE ENTIDADE
ADMINISTRADORA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (Art. 14, § 2º) ANEXO VI

I – Segue anexa (Anexo VI-a) a última avaliação atuarial realizada.

II - Indicação das hipóteses mínimas sobre a utilização da taxa real de juros,
crescimento da remuneração ao longo da carreira, rotatividade e uso das Tábuas
Biométricas Referenciais em função do evento gerador:

II - Procedimentos adotados para possibilitar a cobrança, também dos
exercícios anteriores, de contribuições não recebidas:
(Descrever os procedimentos, se for o caso)
Obs.: O NAVEGANTESPREV não possui cobrança em atraso.

III - Indicação do percentual contributivo dos servidores ativos, inativos e
pensionistas segurados, da parte patronal e da contribuição adicional, na
forma de alíquota suplementar ou aportes:

Ativos
Inativos
Pensionistas

%
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%
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11,00%

18,30%

2,31%

Aportes
Previstos

Aportes
Executados

*11%
*11%

A contribuição dos aposentados e pensionistas incide sobre a parcela do benefício excedente ao teto dos benefícios
pagos pelo RGPS.

IV - Informação do valor do déficit do regime próprio de previdência social,
explicitando a forma de amortização:
Ativos Financeiros em
31/12/2016

Provisões Atuariais em
31/12/2017

Resultado Atuarial

R$ 84.789.481,95

106.509.450,88

(26.405.850,91)

O patrimônio constituído do RPPS em 31/dez/16 é composto por:
ativo financeiro: R$ 84.789.481,95; e
ativo imobilizado: R$ 84.666,48.
Considerando o prazo máximo de 35 anos para a integralização das Reservas a
Amortizar, estabelecido pelo §1º do Artigo 18 da Portaria MPS nº 403, de 11 de
dezembro de 2008, o valor de R$ 26.405.850,91 corresponde a um Custo
Suplementar de 2,31% sobre a folha de ativos, de responsabilidade do Tesouro
Municipal pelo período de 35 anos.

V - Informação do valor total das remunerações, proventos e pensões dos
segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício anterior, explicitando
o percentual definido em lei para a taxa de administração, se for o caso, e
o montante das despesas realizadas no exercício destinado à referida taxa:

Navegantes, 15 de janeiro de 2018.

JAN ULLRICH
Presidente do NAVEGANTESPREV

