AVALIAÇÃO ATUARIAL

Ao Regime Próprio de
Previdência Social de
Carazinho – RS

Prezado(a) Senhor(a),
Gestor(a)

Tendo por base a legislação vigente, encaminha-se esta Proposta
Comercial de Avaliação Atuarial Anual, ao Município de Carazinho,
bem como se apresenta o escopo dos trabalhos a serem executados
para o RPPS.

Porto Alegre, 3 de setembro de 2021
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A Gestor Um Consultoria Atuarial é uma empresa
devidamente registrada no Instituto Brasileiro de Atuária – IBA,
dedicando-se ao atendimento de Pessoas Jurídicas, Pessoas Físicas,
Regimes Próprios de Previdência Social e Fundos de Pensão, prestando
serviços exclusivos de natureza atuarial, estudos de impacto nos
planos de carreira, compensação previdenciária, censo previdenciário,
recomendação e aconselhamento para o excelente funcionamento do
RPPS. A empresa conta com profissionais de comprovada experiência no
mercado de previdência pública, diferenciando-se pela formação,
capacitação, dinamismo e clareza em seus posicionamentos. Além disso,
a empresa prima pela transferência de conhecimento, realizando cursos e
treinamentos de educação atuarial voltados para Pessoas Jurídicas,
Pessoas Físicas, Regimes Próprios de Previdência Social e Fundos de
Pensão.
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Do objeto desta Proposta Comercial
de Avaliação Atuarial:
1.1

AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:
1.1.1 Realização da avaliação atuarial anual, tendo por base o cadastro dos
servidores no exercício anterior, para apurar as reservas matemáticas e o
resultado atuarial (superávit/déficit técnico), em conformidade com o que
preceitua a Portaria MF nº 464/201, e de acordo com nota técnica atuarial,
aprovada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho;
1.1.2 Elaboração de Nota Técnica Atuarial (NTA) para atendimento das
exigências do artigo 5° da Portaria MF nº 464/2018;
1.1.3 Desenvolvimento do Relatório de Avaliação Atuarial contemplando todos
os resultados apurados, parecer técnico e indicações do atuário responsável para
estabelecimento ou manutenção de equilíbrio financeiro atuarial;
1.1.4 Fluxo atuarial anual projetado de receitas e despesas do RPPS, para fins
de preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial
(DRAA) e demais exigibilidades dos órgãos reguladores e fiscalizadores;
1.1.5 Assessoria para elaboração de leis municipais advindas dos resultados
apurados pela Avaliação Atuarial;
1.1.6 Elaboração de sistema de acompanhamento de amortização de déficit
atuarial, quando necessário;
1.1.7 Assistência na gestão atuarial do RPPS, em questões relativas aos
resultados averiguados pela Avaliação Atuarial;
1.1.8 Reunião presencial para exposição dos resultados apurados pela
Avaliação Atuarial, em data previamente acordada;
1.1.9 Assessoria consultiva permanente para questões atuariais envolvendo o
RPPS, ao longo do período contratado;
1.1.10 Realização de até 2 visitas presenciais, para explanação acerca de
assuntos relacionados ao equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, em datas
definidas entre as partes.
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Da Execução e Orçamentos
Os trabalhos serão executados pela Gestor Um Consultoria Atuarial – CNPJ
04.531.195/0001-57 pelo período de 12 meses.
Os valores dos honorários para o desenvolvimento dos trabalhos
mencionados ao Município de Carazinho serão:
3.1 Avaliação Atuarial 2022 (itens 1.1.1 a 1.1.10) = R$ 9.200,00 (nove
mil e duzentos reais)
O pagamento será realizado através de boleto ou transferência bancária
em até 15 dias corridos da emissão da nota fiscal a ocorrer após a conclusão do
serviço.
Estão inclusos nos valores desta Proposta Comercial todos os encargos
decorrentes da prestação dos serviços conforme a legislação vigente.
Esta Proposta Comercial de Consultoria Atuarial tem prazo de validade de
120 (cento e vinte) dias.
Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
GESTOR UM
GESTOR UM CONSULTORIA
CONSULTORIA ATUARIAL ATUARIAL LTDA:04531195000157
LTDA:04531195000157 Dados: 2021.09.03 17:01:59 -03'00'
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